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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Док лада на Държавната
комисия по сигурността на информацията
за цялостната дейност по състоянието на
защитата на класифицираната информация
в Република България през 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Доклада на Държавната комисия
по сигурността на информацията за цялостната
дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България
през 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 3 юни 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4823

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 4 ЮНИ 2010 Г.

за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. С постановлението се определят
функциите и отношенията на Централния орган
за обществени поръчки (ЦООП) с останалите
възложители – органи на изпълнителната власт
и техните администрации, за чиито нужди ще
се провеждат обществените поръчки от ЦООП,
както и обектите на обществените поръчки.
Чл. 2. (1) Централен орган за обществени
поръчки е министърът на финансите.
(2) Централният орган за обществени поръчки провежда процедури с цел сключване
на рамкови споразумения с предмет на обществените поръчки съгласно чл. 3 за нуждите
на органи на изпълнителната власт и техните
администрации по чл. 4, ал. 1 и чл. 5.
(3) Централният орган за обществени поръчки провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), подзаконовите

нормативни актове по прилагането му, както
и на приложимото законодателство на Европейския съюз в тази област.
(4) При изпълнение на правомощията си по
ал. 2 и 3 министърът на финансите се подпомага
от дирекция „Централно звено за финансиране
и договаряне“ на Министерството на финансите.
Чл. 3. Предмет на възлагане чрез ЦООП
са обществени поръчки за доставки на стоки
и предоставяне на услуги по категории, както
следва:
1. доставки на:
а) канцеларски материали;
б) тонери за копирни и печатащи устройства;
в) автомобилно гориво, доставяно чрез карти
за безналично плащане;
2. предоставяне на услуги за:
а) текущо и основно почистване на сгради;
б) закупуване и доставка на самолетни
билети.
Чл. 4. (1) Централният орган за обществени
поръчки провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки за нуждите на следните
органи на изпълнителната власт и техните
администрации:
1. Министерския съвет;
2. министъра на вътрешните работи;
3. министъра на икономиката, енергетиката
и туризма;
4. министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
5. министъра на труда и социалната политика;
6. министъра на отбраната;
7. министъра на правосъдието;
8. министъра на образованието, младежта
и науката;
9. министъра на външните работи;
10. министъра на здравеопазването;
11. министъра на културата;
12. министъра на околната среда и водите;
13. министъра на земеделието и храните;
14. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
15. министъра на физическото възпитание
и спорта;
16. министъра на финансите.
(2) Централният орган за обществени поръчки е оправомощеният орган да провежда
процедури за възлагане на обществени поръчки
и да сключва рамкови споразумения от името на възложителите по ал. 1 и за сметка на
предвидените им за тази цел бюджети.
(3) Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите по ал. 1 сключват
индивидуални договори с потенциалните изпълнители по рамковите споразумения в рамките
на утвърдените им лимити. Плащанията по
тези договори се извършват от бюджетите на
съответните разпоредители с бюджетни кредити.
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Чл. 5. Възложителите по чл. 4, ал. 1 могат да включват в своите заявки и заявки за
нуждите на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към тях в случаите, когато
възлагат централизирано обществени поръчки
за нуждите на тези разпоредители.
Чл. 6. Централният орган за обществени
поръчки изпълнява функции по проучване на
пазара, планиране, подготовка и провеждане
на процедури за възлагане на обществени
поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации по
чл. 4, ал. 1 и чл. 5.
Чл. 7. (1) Централният орган за обществени
поръчки:
1. изисква от възложителите по чл. 4, ал. 1
заявки за нужните стоки и услуги по постанов
лението и определя срокове, в които заявките
да му бъдат представени;
2. събира и анализира информация за нужните
доставки и услуги за възложителите по чл. 4,
ал. 1, както и за второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити по чл. 5 – когато е приложимо, въз основа на предварителни заявки
за бъдещ период;
3. изисква от възложителите по чл. 4, ал. 1
необходимата му информация, свързана с
изготвянето на предварителните обявления,
обявления и решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки по
постановлението;
4. обобщава и планира заявките за количествата доставки и услуги на базата на получената информация;
5. планира, организира и провежда процедури
за обществени поръчки, като:
а) изготвя и изпраща за публикуване предварителни обявления, обявления и решения
за откриване на процедури по реда на ЗОП;
б) изготвя документациите за участие, като
взема предвид предложенията на възложителите
по чл. 4, ал. 1, свързани с конкретните нужди
за доставки или услуги;
в) дава разяснения по документациите,
изготвя решения за удължаване на срока за
получаване на оферти/заявления за участие или
за прекратяване на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
6. изисква от възложителите по чл. 4, ал. 1
друга информация и/или документи, необходими му за изпълнение на правомощията му
по постановлението;
7. предоставя на възложителите по чл. 4,
ал. 1 актуална пазарна информация относно минималните цени на стоките и услугите – обект
на обществена поръчка по постановлението;
8. връща за корекции, преработка и/или
допълнителна информация представените от
възложителите по чл. 4, ал. 1 документи по
чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 3, т. 7, букви „а“, „б“, „г“
и – когато е приложимо – буква „д“ и т. 8;
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9. предоставя информация и разяснения
на възложителите по чл. 4, ал. 1, необходима
им за изпълнението на техните задължения,
произтичащи от постановлението;
10. назначава комисии за провеждане на
процедурите за сключване на рамкови споразумения, като определя техния състав и резервни
членове, изисква от възложителите по чл. 4,
ал. 1 предложения за членове и резервни членове за участие в комисиите;
11. сключва рамкови споразумения с избраните изпълнители по реда на ЗОП;
12. изпраща до изпълнителния директор на
Агенцията по обществени поръчки:
а) информация за всяко сключено рамково
споразумение;
б) информация за всеки договор, сключен
въз основа на рамково споразумение;
в) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки, сключени
въз основа на рамково споразумение;
г) информация по чл. 44, ал. 7 и 8 ЗОП;
д) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на
договори, сключени въз основа на рамково
споразумение;
е) друга информация, определена в ЗОП и
в правилника за прилагането му, съобразно
правомощията му;
13. контролира изпълнението на рамковите
споразумения по отношение на спазването на
условията на тези споразумения – цени, количества, срокове за изпълнение и други;
14. разработва и прилага система на предварителен вътрешен контрол при изготвянето
и проверката на документите, свързани с
планирането, организацията и провеждането
на процедурите за сключване на рамкови
споразумения;
15. съхранява всички документи, свързани
с планирането, организацията и провеждането на процедурите за сключване на рамкови
споразумения, организирани от него, както
и документи във връзка с изпълнението на
сключените рамкови споразумения най-малко
4 години след приключване изпълнението на
рамковите споразумения;
16. утвърждава процедурен наръчник и
образци на документи относно планирането,
организацията и провеждането на процедурите
за възлагане на обществени поръчки по постановлението и контрола върху изпълнението на
сключените договори и рамкови споразумения;
17. изпълнява и всякакви други дейности
във връзка с изпълнение на правомощията му
по постановлението.
(2) В комисиите по ал. 1, т. 10 задължително
участват представители на най-малко двама
различни възложители по чл. 4, ал. 1, като
броят на членовете на комисиите се определя
от ЦООП. Съставът на комисиите се определя
от ЦООП по реда на ЗОП.
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(3) Информацията по ал. 1, т. 12 се изпраща
от ЦООП при условията и по реда на ЗОП и
правилника за прилагането му.
Чл. 8. (1) Възложителите по чл. 4, ал. 1:
1. подават заявки към ЦООП за нужните
стоки и услуги в определените от ЦООП срокове; тези заявки трябва да обхващат цялата
потребност на възложителите от съответната
стока или услуга по чл. 3 за периода, който ще
обхваща поръчката, организирана от ЦООП;
2. предоставят на ЦООП необходимата му
информация за планирането, подготовката и
провеждането на процедурите по възлагане на
обществени поръчки;
3. изготвят и изпращат до ЦООП в посочените от него срокове технически спецификации за нужните стоки или услуги, спазвайки
изискванията на чл. 30 – 33 ЗОП и указанията
на ЦООП;
4. участват със свои представители в комисиите, назначавани от ЦООП;
5. сключват договори за доставки и услуги
с потенциалните изпълнители по сключените
от ЦООП рамкови споразумения при спазване
условията на тези споразумения;
6. отговарят за изпълнението на сключените
от тях договори по т. 5;
7. изпращат до ЦООП:
а) информация за всеки договор, сключен
въз основа на рамково споразумение, в 3-дневен
срок от сключването му;
б) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки, сключени въз основа на рамково споразумение, в
3-дневен срок от датата на приключване
изпълнението на договора или от неговото
прекратяване;
в) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на
договори, сключени въз основа на рамково
споразумение в 4-дневен срок от връчване на
решенията;
г) разяснения по документациите за участие
за обявените от ЦООП обществени поръчки в
срок не по-късно от два дни преди изтичането
на съответния срок, определен в ЗОП;
д) друга информация, определена в закон
или в друг нормативен акт, в срок, указан от
ЦООП и съобразен с изтичането на съответния
срок, определен в закона или акта;
8. предоставят на ЦООП всяка друга информация, която бъде поискана от него или която
преценят, че е нужна във връзка с изпълнението
на постановлението;
9. извършват и друга дейност, произтичаща
от функциите им по постановлението.
(2) Документите по ал. 1, т. 7, букви „а“
и „б“ и – когато е приложимо – буква „д“, се
изготвят чрез използване на специализиран соф-
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туер, предоставен от Агенцията по обществени
поръчки. Документите се изпращат до ЦООП
по един от следните начини:
1. по електронна поща от упълномощени
лица;
2. на магнитен, оптичен или друг носител,
който дава възможност за възпроизвеждане на
информацията, с използване на електронен подпис или съпътствани с придружително писмо.
(3) Документите по ал. 1, т. 7, буква „г“ се
изпращат до ЦООП по начина, указан в ал. 2,
т. 1 или 2.
(4) Във вътрешните си правила за възлагане
на обществени поръчки по чл. 8, ал. 7 ЗОП
възложителите по чл. 4, ал. 1 включват правила
за реда за планиране, обмен на информация с
ЦООП, сключване на договори по рамковите
споразумения и за контрол на изпълнението
на сключените договори.
Чл. 9. (1) Когато рамковото споразумение е
сключено с повече от едно лице и в него не са
определени всички условия, възложителите по
чл. 4, ал. 1 провеждат процедурата по чл. 93в,
ал. 2 ЗОП и сключват договор с участника,
определен за изпълнител.
(2) Възложителите по чл. 4, ал. 1 са длъжни
да поддържат досие на всеки сключен договор,
което включва оригинала на договора, всички
първични и вторични счетоводни документи,
издадени във връзка с изпълнението на сключения договор – фактури, предавателно-приемателни протоколи и други.
(3) Възложителите по чл. 4, ал. 1 са длъжни
да съхраняват цялата документация по проведените от тях процедури по реда на ал. 1
и документите по ал. 2 за срок най-малко 4
години след приключване изпълнението на
съответния договор.
Чл. 10. След изпращане на своите заявки
до ЦООП по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 възложителите по чл. 4, ал. 1, съответно второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
по чл. 5 – когато е приложимо, не могат да
откриват процедура за възлагане на обществена
поръчка със същия предмет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Процедурите за възлагане на обществени поръчки с предмет доставки на стоки и
предоставяне на услуги по категориите по чл. 3,
за които е взето решение за откриването им
преди влизането в сила на постановлението,
се приключват по реда на ЗОП.
(2) Заварените рамкови споразумения и
договори с предмета по ал. 1, сключени от
органите на изпълнителната власт, запазват
своето действие за срока, за който са сключени,
освен ако бъдат прекратени преди изтичането
на срока им.
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§ 2. В срок до 1 септември 2010 г. ЦООП
да открие процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и
багаж при служебни пътувания“ за нуждите
на възложителите по чл. 4, ал. 1 и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях. Поръчката да бъде съобразена
със срока на изпълнение на действащите
договори със сходен предмет, сключени от
органите на изпълнителната власт, с оглед
сключването на рамково/и споразумение/я
от ЦООП считано от 1 януари 2011 г. или
от най-близката възможна дата след тази. В
заявките за тази поръчка възложителите по
чл. 4, ал. 1 задължително включват и заявки
за нуждите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към тях. Възложителите,
които имат действащи договори или рамкови
споразумения, или такива, които предстои да
бъдат сключени по процедури, открити преди
приемане на постановлението, със срок на
изпълнение след 1 януари 2011 г. следва да
посочат това в заявките си до ЦООП, както
и да посочат дали сроковете в договорите
им или в рамковите споразумения могат да
бъдат съкратени с оглед включването на тези
възложители в поръчката, организирана от
ЦООП. Заявките на възложителите трябва да
обхващат цялата потребност на възложителите
от самолетни билети за превоз по въздух на
пътници и багаж при служебни пътувания за
периода, за който се отнася заявката. За подготовката и провеждането на тази поръчка за
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 4, ал. 2 и 3, чл. 7, ал. 1, т. 8 и 9, чл. 8,
ал. 1, т. 5, 6, 7, 8 и 9, ал. 2, 3 и 4, чл. 9 и 10.
§ 3. В срок един месец от влизането в сила
на постановлението министърът на финансите
внася в Министерския съвет предложение за
промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, произтичащи от
постановлението.
§ 4. В срок два месеца от влизането в сила
на постановлението възложителите по чл. 4,
ал. 1 актуализират вътрешните си правила по
чл. 8, ал. 4.
§ 5. Постановлението се приема на основание
чл. 8, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
които могат да дават съвместни указания по
прилагането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4824
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 8 ЮНИ 2010 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за защита от домашното насилие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за защита от домашното
насилие.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 40 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и
98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118
от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г. и бр. 27 от
2010 г.), се създават ал. 5 – 8:
„(5) Лице, пострадало от домашно насилие,
което отправи молба за настаняване в „кризисен
център“, се настанява незабавно независимо от
постоянния му адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник,
детето се настанява заедно с него.
(6) Когато лицето, пострадало от домашно
насилие, е бременна жена или майка на дете,
ненавършило 3 години, и е в риск да изостави
детето си, тя се настанява незабавно заедно с
детето. В случай че майката е придружена от
друго свое дете – навършило 3 години, то също
се настанява заедно с нея.
(7) Когато настаняването на лицата по ал. 5
и 6 се извършва от доставчик на социалната
услуга по ал. 1, т. 3, той уведомява незабавно
дирекция „Социално подпомагане“.
(8) При непосредствена опасност за живота
на лицата, настанени по реда на ал. 5 и 6, и
на техните деца доставчикът на социалната
услуга уведомява органите на Министерството
на вътрешните работи по местонахождение на
кризисния център или на звено „Майка и бебе“.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. изпълнението на мерките за защита от
домашното насилие;
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2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят
за защита от домашно насилие;
3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване
и изпълнение на програмите и обучението по
чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното
насилие, наричан по-нататък „закона“.
Чл. 2. (1) Средствата за финансиране на програмите по чл. 6, ал. 7 от закона се предвиждат
ежегодно по бюджета на Министерството на
правосъдието.
(2) При определяне на средствата за съответната година се гарантират разходите по
сключени договори от предходни периоди.
Чл. 3. (1) Министърът на вътрешните работи
съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка година
проект на Национална програма за превенция
и защита от домашно насилие, който внася за
приемане от Министерския съвет.
(2) Юридическите лица, които работят
за защита от домашно насилие, участват в
разработването на Националната програма
за превенция и защита от домашно насилие
и предоставят информация за реализирани и
планирани от тях дейности за превенция и
защита от домашно насилие.
(3) С Националната програма за превенция
и защита от домашно насилие се определят:
1. целите по приоритетни области на превенцията и защитата от домашно насилие;
2. дейностите за превенция и защита от
домашно насилие;
3. отговорните органи и партньорите за
изпълнение на целите на програмата;
4. финансовото осигуряване на дейностите,
определени в програмата;
5. очакваните резултати от изпълнението
на програмата.
Г л а в а

в т о р а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАЩИТА ОТ
ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Раздел І
Взаимодействие при защита от домашно насилие
Чл. 4. (1) При защита от домашно насилие
органите на изпълнителната власт, съдилищата, общините и юридическите лица, които
работят за защита от домашното насилие, си
взаимодействат.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез:
1. обмен на информация за случаите на молби
за защита от домашно насилие, за изпълнение
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на мерки за защита и за създадени програми
за превенция и защита от домашно насилие;
2. извършване на съвместни действия при
защита от домашно насилие.
(3) За осъществяване на взаимодействието
по ал. 2 се създава и поддържа информация от:
1. Министерството на правосъдието – за
програмите по чл. 6, ал. 7 от закона, финансирани по реда на глава трета;
2. Министерството на вътрешните работи – за изпълнението на наложените мерки по
чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от закона;
3. дирекция „Социално подпомагане“ – за
изпълнението на наложените мерки по чл. 5,
т. 4 и 6 от закона;
4. юридическите лица, получили финансиране по реда на глава трета – за изпълнението
на наложените мерки по чл. 5, т. 5 от закона.
(4) Информацията по ал. 3 се публикува
на интернет страницата на съответните администрации и на юридическите лица, получили
финансиране по реда на глава трета.
Чл. 5. Редът за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството
на вътрешните работи и на Министерството на
труда и социалната политика при защита от
домашно насилие се определя с инструкция на
министъра на вътрешните работи и на министъра на труда и социалната политика.
Раздел ІІ
Изпълнение на мерките за защита от домашно
насилие
Чл. 6. Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта за защита, когато с
нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2
и 3 от закона.
Чл. 7. (1) В случай на неизпълнение на
наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от
закона пострадалото лице или лицето, установило нарушението, подава сигнал до съответното районно управление на Министерството
на вътрешните работи.
(2) Полицейските органи извършват проверка на подадения сигнал, като в случаите
на неизпълнение на наложената мярка предприемат действия съгласно Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Когато нарушението по ал. 1 не съставлява престъпление, полицейските органи
съставят протокол за предупреждение по реда
на чл. 56 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Чл. 8. (1) Когато извършителят откаже
доброволно да изпълни наложена мярка по
чл. 5, ал. 1, т. 2 от закона, пострадалото лице
подава молба до районното управление на
Министерството на вътрешните работи по
местонахождението на жилището за оказване
на съдействие.
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(2) Началникът на районното управление на
Министерството на вътрешните работи определя
незабавно полицейските служители, които да
окажат съдействие на пострадалото лице.
(3) Определените по реда на ал. 2 полицейски служители в присъствието на един
свидетел поканват извършителя да освободи
доброволно съвместно обитаваното жилище,
да предаде ключовете, свързани с ползването
на жилището, и да вземе личните си вещи,
включващи:
1. лични документи;
2. вещи за обикновена употреба;
3. машини, инструменти, пособия и книги,
необходими лично на извършителя, упражняващ свободна професия, а на занаятчия – за
упражняване на неговото занятие.
(4) При отказ да освободи жилището и да
предаде ключовете извършителят се отстранява
принудително от жилището, а пострадалото лице
се поканва да смени заключващите устройства.
(5) При отказ на извършителя да предаде
ключовете те се изземват само ако това е
разпоредено с решението на съда.
(6) За извършените действия по ал. 3, 4 и 5
се съставя протокол в присъствието на извършителя, пострадалото лице и на един свидетел,
като след запознаване със съдържанието му се
подписва от полицейския орган, извършителя,
пострадалото лице и свидетеля. Отказът на
извършителя да го подпише се удостоверява с
подписа на свидетеля.
(7) Копие от протокола се предоставя на
пострадалото лице при поискване.
Чл. 9. Дирекция „Социално подпомагане“
следи за изпълнението на заповедта за защита,
когато с нея са наложени мерки по чл. 5, ал. 1,
т. 4 и 6 от закона, в защита на непълнолетни,
поставени под запрещение и на лица с увреждания, като:
1. създава и поддържа информация за лицата,
на които са наложени мерките по чл. 5, ал. 1,
т. 4 и 6 от закона;
2. извършва периодични проверки за изпълнението на наложените мерки и на всеки
сигнал за неизпълнение на мерките;
3. уведомява настойниците и попечителите
в случаите, когато в програмите са включени
непълнолетни, поставени под запрещение или
лица с увреждания;
4. изисква периодична информация от юридическото лице, което изпълнява програма за
възстановяване на пострадалите лица.
Чл. 10. (1) За изпълнението на мярката по
чл. 5, ал. 1, т. 5 от закона извършителят на насилието е длъжен да посещава специализирана
програма за лица, извършили домашно насилие,
в мястото, посочено в заповедта на съда.
(2) При неизпълнение на мярката по ал. 1
юридическото лице, което изпълнява програмата, незабавно уведомява прокуратурата.
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ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 6, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА
Раздел І
Условия и ред за финансиране на програмите
и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона
Чл. 11. (1) За финансиране на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от закона
могат да кандидатстват юридически лица,
регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от
Закона за социално подпомагане и по реда на
чл. 45 от Закона за юридическите лица с не
стопанска цел.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да участват
самостоятелно или в партньорска организация. Партньорствата, създадени за целите на
финансирането, не е необходимо да бъдат
регистрирани.
Чл. 12. (1) Министерството на правосъдието
обявява конкурс за финансиране на проекти
на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от
закона всяка година до 15 януари.
(2) Обявлението за конкурса се публикува
на интернет страницата на Министерството на
правосъдието.
Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават в Министерството на правосъдието
заявление за финансиране на проект по образец
съгласно приложението.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. основна информация за кандидата, която
включва:
а) данни за кандидатстващата организация;
б) предишен опит в дейността и информация
за сътрудничество на кандидата с институции,
пряко ангажирани с превенция на домашното
насилие и защита на пострадалите лица;
2. информация за предложения проект;
3. бюджет, който покрива всички разходи за
изпълнението на проекта, включително собствените средства, ако такива са предвидени;
4. очаквани резултати.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверението за актуално състояние,
издадено от съда по регистрация, с дата на
издаване след датата на обявяване на конкурса;
2. копие от картата за идентификация по
Закона за регистър БУЛСТАТ, заверено от
кандидата;
3. декларация за липсата на неизпълнени
задължения – осигурителни вноски и данъци;
4. счетоводен баланс и финансов отчет за
последната година, заверени съгласно Закона
за счетоводството.
(4) Ако заявлението не отговаря на изиск
ванията на ал. 2 и 3, се изпраща съобщение
за отстраняване на нередовностите. Срокът за
отстраняването им е 7 дни от получаване на
съобщението.
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(5) При неотстраняване на нередовностите
в срока по ал. 4 заявлението заедно с приложенията към него се връщат на кандидата.
(6) Попълненият формуляр на заявление се
предоставя на електронен носител.
(7) Всички приети заявления за финансиране
получават идентификационен номер с отбелязване на датата и часа на подаване.
Чл. 14. (1) Оценяването на заявленията за
финансиране се извършва от петчленна комисия, определена със заповед на министъра на
правосъдието.
(2) Председател на комисията е заместникминистър на правосъдието, а членове – по
един представител на Министерството на правосъдието, на Министерството на финансите,
на Министерството на труда и социалната
политика и на Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 15. (1) Комисията провежда заседание
за оценяване на проектите в 14-дневен срок от
изтичането на срока за подаване на заявленията.
(2) Решението на комисията се мотивира и
се оформя в протокол, който съдържа:
1. проектите, получили одобрение;
2. проектите, за които се отказва финансиране.
(3) Решението се взема с мнозинство от 2/3
от състава на комисията.
(4) За проведеното заседание се води протокол от секретар, определен със заповедта
по чл. 14, ал. 1. Протоколът се подписва от
председателя и от секретаря на комисията и
се съхранява в срок 3 години от провеждането
на заседанието.
Чл. 16. (1) Комисията оценява и класира
проектите при спазване на следните критерии:
1. съответствие на проекта с предварително
обявените условия;
2. работен капацитет и квалификация на
кадрите;
3. финансова стабилност и ефективност на
разходите;
4. въздействие на предлагания проект върху
целевите групи;
5. устойчивост на резултатите;
6. предишен опит в дейността и информация
за сътрудничество на кандидата с институции,
пряко ангажирани с превенция на домашното
насилие и защита на пострадалите лица;
7. тригодишен предишен опит при кандидатстване по проекти за предоставяне помощ
на пострадали лица и на извършители на домашно насилие.
(2) Проектите имат продължителност до 12
месеца от датата на подписване на договора
за финансиране.
Чл. 17. Не се допускат до участие в конкурса
кандидати:
1. обявени в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
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2. представляващите лица на които са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер, независимо от реабилитацията, или са
привлечени като обвиняеми, или са подсъдими
за умишлено престъпление от общ характер;
3. предложили проекти, които следва да
бъдат финансирани на друго основание със
средства от държавния бюджет или от бюджетите на общините;
4. които имат прекратени договори от пред
ходно финансиране на основание чл. 23.
Чл. 18. (1) При несъответствие на проекта с
критериите по чл. 16 се отказва финансиране.
(2) При отказ по ал. 1 кандидатът има право
да кандидатства отново за същите дейности
при следващ конкурс по реда на правилника.
Чл. 19. (1) Министърът на правосъдието
издава заповед за одобрените проекти и за
отказите за финансиране в 7-дневен срок от
решението на комисията.
(2) Кандидатите се уведомяват в 3-дневен
срок за издаването на заповедта по ал. 1.
(3) В срок до 14 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 1 одобрените кандидати
сключват договор за финансиране с министъра
на правосъдието.
(4) В срока по ал. 3 кандидатът представя
удостоверение от Националната агенция по приходите, удостоверяващо липсата на неизпълнени
задължения – осигурителни вноски и данъци,
в оригинал или нотариално заверено копие.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел ІІ
Контрол върху изпълнението на финансираните проекти
Чл. 20. (1) Юридическите лица, които изпълняват програмите и обучението по чл. 6,
ал. 7 от закона, са длъжни да водят регистър на
лицата, включени в програмата или обучението.
(2) В регистъра по ал. 1 се включва информация за:
1. името, постоянния и настоящия адрес,
телефонния номер и семейното положение на
лицето;
2. името, постоянния и настоящия адрес и
телефонния номер на настойника, попечителя
или близък роднина на лицето;
3. вида на програмата и основанието за
включване на лицето в нея;
4. името, адреса и телефонния номер на личния лекар на лицето, включено в програмата;
5. дата на приемане и на напускане на програмата и график на посещенията.
Чл. 21. (1) Министърът на правосъдието
осъществява контрол за изпълнението на условията по договора за финансиране.
(2) Юридическото лице – страна по договор
за финансиране по чл. 19, ал. 3, се задължава
да предоставя всяка поискана информация за
осъществяването на финансираните дейности.
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Чл. 22. (1) Юридическото лице – страна по
договора, се задължава да изпълнява проекта
съгласно параметрите, посочени в заявлението
за кандидатстване. Отклонения от проектното
предложение не се допускат.
(2) За изпълнението на проекта се подготвя
окончателен финансов отчет в едномесечен срок
от прекратяването на договора, към който се
прилагат заверени копия от всички оригинални
първични счетоводни документи за направените
разходи по проекта.
(3) Отчетите по ал. 2 се разглеждат от комисия, назначена от министъра на правосъдието,
в състава на която участват представители на
Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на вът
решните работи и Министерството на труда и
социалната политика. Комисията приема или
отхвърля отчетите, за което се съставя протокол.
Чл. 23. (1) Министърът на правосъдието прекратява едностранно договора за финансиране
на одобрен проект, когато в хода на изпълнението на проекта се установи, че отпуснатите
средства се разходват по начин, различен от
посочения в договора.
(2) В случаите по ал. 1 средствата се възстановяват заедно със законоустановената лихва.
Чл. 24. За период 3 години от датата на
сключване на договора по чл. 19, ал. 3 юридическите лица, получили финансиране, са длъжни
да съхраняват всички оригинални документи,
свързани с финансираните дейности.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на правилника министърът на правосъдието обявява конкурс за финансиране на
програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от
закона за 2010 г.
(2) Средствата, предоставени за финансиране
на програми по чл. 6, ал. 7 от закона за 2010 г.,
се разходват до 31 май 2011 г.
§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила
на правилника министърът на вътрешните
работи и министърът на труда и социалната
политика издават инструкцията по чл. 5.
§ 3. Правилникът се приема на основание
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита срещу домашното насилие
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
Приложение
към чл. 13, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
№…..……./……………г.
1. Информация за кандидата.
А. Кандидат: ............................................................
Адрес; телефон/факс; електронна поща; интернет
страница ...................................................................
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Съдебна регистрация (номер и дата на съдебното
решение), БУЛСТАТ ...............................................
Лице за контакт ......................................................
Адрес за кореспонденция; телефон/факс и електронна поща ............................................................
Б. Представяне на проекти, в които организацията е
осъществила дейности през последните две години.
...................................................................................
2. Информация за проекта.
Наименование на проекта: ....................................
Място на изпълнение и продължителност на проекта
...................................................................................
Размер на финансиране: .........................................
Резюме на проекта с конкретните дейности, период
за изпълнение и участници: ..................................
(описание на проекта до 5 страници)
...................................................................................
3. Бюджет на проекта.
Обосновка на бюджета: ..........................................
(в свободен текст аргументирайте предлаганите
разходи и приноса им за постигане целите на проекта – до една страница)
4. Очаквани резултати.
(описание на дейностите до две страници)
...................................................................................
Приложения:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено
от съда по регистрация.
2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено
от кандидата.
3. Декларация за липсата на неизпълнени задължения (осигурителни вноски и данъци).
4. Счетоводен баланс и отчет за последната
финансова година, заверени съгласно Закона за
счетоводството.
Подпис: …………………….
4880

РЕШЕНИЕ № 375
ОТ 4 ЮНИ 2010 Г.

за определяне на концесионер на Пристанищен терминал Видин-север и Пристанищен
терминал Фериботен комплекс Видин, части
от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин – обект – публична
държавна собственост
На основание чл. 58, ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1
и 3 от Закона за концесиите (ЗК), чл. 117г във
връзка с чл. 116а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и приста
нищата на Република България (ЗМПВВППРБ),
чл. 88, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК) и
Решение № 195 на Министерския съвет от
2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за Пристанищен терминал
Видин-север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от Пристанище
за обществен транспорт с национално значение
Видин (ДВ, бр. 30 от 2007 г.), и след самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата,
изложени в протокола по чл. 48, ал. 2 ЗК на
комисията, назначена със Заповед № Р-28 на
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министър-председателя от 17 април 2007 г. за
провеждане на процедурата за предоставяне
на концесия, изменена със заповеди № КВ-206
от 21 ноември 2008 г., № Р-17 от 18 януари
2010 г., № Р-37 от 18 февруари 2010 г. и № Р-54
от 19 март 2010 г. на министър-председателя,
и в доклада по чл. 58, ал. 1 ЗК на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. Определя „Параходство Българско речно
плаване“ – АД, Русе, за концесионер на Пристанищен терминал Видин-север и Пристанищен
терминал Фериботен комплекс Видин, части
от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, подробно описан в
Решение № 195 на Министерския съвет от 2007 г.
ІІ. В съответствие с офертата на участника,
представена в проведената открита процедура
за определяне на концесионер за предоставяне
на концесия на Пристанищен терминал Видинсевер и Пристанищен терминал Фериботен
комплекс Видин, части от Пристанище за
обществен транспорт с национално значение
Видин, конкретизира следните основни елементи
на концесията:
1. Размер на годишните концесионни плащания, съставени от две части – фиксирана и
променлива:
1.1. фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер 41 000 евро;
1.2. променлива част на годишното концесионно плащане в размер, равен на по-голямата
от следните две суми:
1.2.1. процент 8,4 на сто от нарастването
на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с
ползването на обекта на концесията, спрямо
приетите за базови нетни приходи в размер
100 000 евро, или
1.2.2. сумата от:
а) коефициент в размер 0,16 евро на един
тон, умножен по нарастването на годишния
товарооборот, спрямо определения за базисен
годишен товарооборот 25 900 тона за Пристанищен терминал Видин-север, и
б) коефициент в размер 3,44 евро на едно
посещение на фериботна платформа, умножен
по нарастването на годишния брой посещения,
спрямо определените за базисни годишни посещения 3300 броя за Пристанищен терминал
Фериботен комплекс Видин.
1.3. Размерът на фиксираната част на годишното концесионно плащане се индексира
на всеки 3 години от срока на концесията с
индекса на потребителските цени с натрупване
за 3-годишен период. Размерът на индексираната фиксирана част на годишното концесионно
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плащане не може да бъде по-нисък от размера
на фиксираната част на годишното концесионно
плащане за предходната година.
2. Инвестиции за срока на концесията в
размер 16 039 000 лв., които концесионерът се
задължава да направи в обекта на концесията,
в т. ч.:
2.1. в размер не по-малък от 9 315 000 лв.
за първите 4 години от срока на концесията;
2.2. в размер не по-малък от 6 724 000 лв.
за периода след четвъртата година до края на
срока на концесията.
3. Средногодишен товарооборот на Пристанищен терминал Видин-север за първите 10
години от срока на концесията в размер не
по-малък от 220 300 тона.
4. Средногодишен брой посещения на фериботни платформи на Пристанищен терминал
Фериботен комплекс Видин за първите 10
години от срока на концесията в размер не
по-малък от 4510 посещения.
5. Изпълнение на производствената програма, социалната програма, програмата за
преходния период, програмата за управление
и поддържане, организационно-управленския
план, програмата за безопасност и сигурност
и екологичната програма, включени в бизнес
предложението – част от офертата на „Параходство Българско речно плаване“ – АД, Русе.
6. Определя срок на концесията 30 години.
III. Определя двумесечен срок за сключване
на концесионния договор, началната дата на
който се определя в съответствие с чл. 62 от
Закона за концесиите. Концесионният договор
се сключва при условията на това решение,
Решение № 195 на Министерския съвет от
2007 г., проекта, включен към документацията за участие, и направената от „Параходство
Българско речно плаване“ – АД, Русе, оферта
за участие в откритата процедура.
ІV. Определя министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да осъществява контрол по изпълнението
на концесионния договор.
3. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по
прекратяването му.
V. Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на глава единадесета от ЗК.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4825
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РЕШЕНИЕ № 379
ОТ 7 ЮНИ 2010 Г.

за издаване на разрешение за проучване на
нефт и природен газ – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства, в блок „Килифарево“, разположен
на територията на Централна Северна България – област Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2, чл. 49, ал. 3 и чл. 50,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
Решение № 581 на Министерския съвет от 2009 г.
за откриване на производство за издаване на
разрешение за проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
„Килифарево“, разположен на територията на
Централна Северна България (ДВ, бр. 53 от
2009 г.), публикувано в „Официален вестник“
на Европейския съюз на 8 октомври 2009 г.,
и мотивирано предложение на министъра на
околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Група за научни
изследвания и сервиз“ – ЕООД, София, вписано в регистъра на търговските дружества под
№ 10937, том 153, стр. 102, по ф.д. № 19857/93 на
Софийски градски съд, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 430, вх. В, ап. 95, да извърши
за своя сметка и на свой риск проучване на
нефт и природен газ в блок „Килифарево“ с
размер 20 кв. км и с граници, определени с
координати на граничните точки от № 1 до № 4
включително, съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението по т. 1 е 5 години от датата на влизане в сила на договора
за проучване на нефт и природен газ с право
на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 и 4 от
Закона за подземните богатства и при условия
и по ред, определени в сключения договор.
3. Видовете и обемите на проучвателните
работи за срока на разрешението са задължителни за изпълнение от титуляря в съответствие
с конкурсното му предложение.
4. Условията и изискванията за осъществяване на дейностите по проучването на нефт и
природен газ, както и правата и задълженията
на титуляря на разрешението се определят в
договора за проучване.
5. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да проведе преговори и да сключи договор за проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на околната среда и водите.
7. Решението се обявява в общините по
местонахождението на обекта.
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8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 1
Списък на координатите на граничните точки
на блок „Килифарево“ в географска координатна
система WGS84
Точка №

Източна дължина Северна ширина

1.

25°40′03.70″

43°01′31.27″

2.

25°40′03.70″

42°59′48.21″

3.

25°44′46.93″

42°59′48.21″

4.

25°44′46.93″

43°01′31.27″
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РЕШЕНИЕ № 380
ОТ 7 ЮНИ 2010 Г.

за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в Блок 1-16 Градище,
разположен на територията на областите
Ловеч, Габрово и Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2, чл. 49, ал. 3 и чл. 50,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
Решение № 234 на Министерския съвет от 2009 г.
за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
газ в Блок 1-16 Градище, разположен в облас
тите Ловеч, Габрово и Велико Търново, и за
уведомление за предоставяне на разрешение чрез
конкурс (ДВ, бр. 39 от 2009 г.) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Група за научни
изследвания и сервиз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Младост 4,
бл. 430, вх. В, ап. 95, регистрирано с решение
на Софийски градски съд по ф.д. № 19857/93,
партиден № 10937, рег. 1, том 153А, стр. 102, да
извърши за своя сметка и на свой риск търсене
и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-16
Градище с размер 1885,04 кв. км и с граници,
определени с координати на граничните точки
от № 1 до № 19 съгласно приложението, като
изключва площ „Килифарево“.
2. Срокът на разрешението по т. 1 е 5 години
от датата на сключване на договора за търсене
и проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и при условия и по
ред, определени в сключения договор.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

3. Правата и задълженията на титуляря на
разрешението, както и условията и изискванията
за осъществяване на търсенето и проучването
по това разрешение се уреждат в договора за
търсене и проучване на нефт и природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи, поети
от титуляря на разрешението в конкурсното му
предложение, са задължителни за изпълнение за
срока на разрешението, така както е предвидено
в договора за търсене и проучване на нефт и газ.
5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене на
нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7. Решението се обявява в общините по
месторазположение на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 1
Списък на координатите на Блок 1-16 Градище
(Географски координати в координатна система
„1950 г.“)

1. 43°12′16.754″N 24°56′46.164″E
2. 43°12′26.759″N 25°25′20.536″E
3. 43°13′ 08.142″N 25°25′19.410″E
4. 43°13′12.466″N 25°30′41.756″E
5. 43°14′ 04.315″N 25°30′40.493″E
6. 43°14′15.148″N 25°45′49.132″E
7. 42°59′15.785″N 25°46′ 07.218″E
8. 42°59′ 09.044″N 25°36′20.087″E
9. 43°01′10.574″N 25°36′17.335″E
10 .43°01′ 00.393″N 25°23′22.697″E
11. 42°59′ 03.736″N 25°23′25.745″E
12. 42°58′52.190″N 25°10′36.489″E
13. 42°54′30.710″N 25°10′44.208″E
14. 42°54′21.394″N 25°01′23.125″E
15. 42°56′17.057″N 25°01′19.423″E
16. 42°56′ 05.075″N 24°50′17.383″E
17. 43°02′32.861″N 24°50′ 03.768″E
18. 43°02′32.693″N 24°56′46.171″E
19. 43°12′16.754″N 24°56′46.164″E
Площта на Блок 1-16 Градище изключва
площ „Килифарево“ със следните географски
координати в координатна система „1950 г.“:
1. 43°01′38.507″N 25°40′ 08.802″E
2. 43°01′38.506″N 25°44′52.028″E
3. 42°59′49.442″N 25°44′52.027″E
4. 42°59′49.443″N 25°40′ 08.802″E
5. 43°01′38.507″N 25°40′ 08.802″E
4868
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-1201
от 1 юни 2010 г.

за реда за временно настаняване на чужденци,
за организацията и дейността на специалните
домове за временно настаняване на чужденци
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. редът за временното настаняване в специалните домове за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“
на Министерството на вътрешните работи
(ДМ – МВР) на чужденци с издадена заповед
за налагане на принудителна административна
мярка (ПАМ) за принудително отвеждане до
границата на Република България или експулсиране и заповед за принудително настаняване
в специалния дом;
2. организацията и дейността на домовете
по т. 1.
Чл. 2. (1) Специалните домове за временно
настаняване на чужденци се изграждат:
1. на територията на град София – дом от
национално значение; и
2. на територията на град Любимец.
(2) Чужденците с издадена заповед за налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а от Закона
за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
се настаняват на териториален принцип в найблизкия такъв след съгласуване с директора,
заместник-директора на ДМ – МВР или началник-отдел „Специални домове за временно
настаняване на чужденци“.
(3) В специалния дом в София се настаняват
чужденци с издадена заповед за налагане на
ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ, които:
1. нямат редовни документи за задгранично
пътуване;
2. се намират на територията на съответната областна дирекция на МВР, където няма
СДВНЧ;
3. са граждани на държава без дипломатическо и/или консулско представителство и/или
се налага да бъдат изведени по въздушен път.
Чл. 3. (1) Общото ръководство и контролът
върху дейността на СДВНЧ се осъществяват от
директора на ДМ – МВР, който се подпомага
от заместник-директор.
(2) Цялостната дейност и непосредственото ръководство на СДВНЧ се осъществява
от началник-отдел „СДВНЧ“, подпомаган от
началниците на сектори „СДВНЧ – София“ и
„СДВНЧ – Любимец“.
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Чл. 4. Структурата и щатът на СДВНЧ се
утвърждават от министъра на вътрешните работи
по предложение на директора на ДМ – МВР.
Чл. 5. (1) Специалните домове за временно
настаняване на чужденци се оборудват с необходимите технически системи за сигурност и
други средства за физическа защита, пожарна
и аварийна безопасност, охрана и контрол на
сградите, помещенията и съоръженията към тях.
(2) Организацията на охраната на СДВНЧ се
урежда със заповед на директора на ДМ – МВР.
Чл. 6. Издръжката на СДВНЧ се осигурява от
бюджета на МВР чрез бюджета на ДМ – МВР.
Чл. 7. В СДВНЧ се води регистър за настанените чужденци.
Чл. 8. Вътрешният ред в СДВНЧ се урежда с правилник, утвърден от директора на
ДМ – МВР.
Чл. 9. Съответните районни управления
(РУ) на МВР, на чиято територия са изградени
домовете, оказват при необходимост помощ и
съдействие на началника на отдел „СДВНЧ“,
както и на началниците на сектори „СДВНЧ“.
Раздел II
Приемане на чужденец в СДВНЧ, настаняване,
престой и освобождаване от него
Чл. 10. (1) В СДВНЧ се приемат и настаняват чужденци, на които е издадена заповед за:
1. налагане на ПАМ по чл. 41, 42 и 42а ЗЧРБ
и съществуват пречки за нейното незабавно
изпълнение; и
2. принудително настаняване по чл. 44,
ал. 8 ЗЧРБ.
(2) Пречките, които не позволяват чужденецът да бъде незабавно принудително отведен
до границата или експулсиран, могат да бъдат:
1. липса на национален документ за задгранично пътуване или на други документи,
необходими за извеждане на чужденеца от
страната;
2. липса на средства за закупуване на билет
за пътуване;
3. необходимост от осигуряване на транспортна връзка до страната на произход или
трета сигурна държава;
4. незавършило производство за предоставяне
на особена закрила по Закона за убежището и
бежанците (ЗУБ);
5. здравословно състояние на чужденеца,
непозволяващо транспортиране;
6. забрана за напускане на страната и други
случаи, предвидени в закон.
(3) Престоят на чужденците по ал. 1 в СДВНЧ е до отпадане на пречките по ал. 2 и в
съответствие с чл. 44, ал. 8 и 9 ЗЧРБ.
Чл. 11. Чужденците по чл. 10, ал. 1 се съпровождат и представят за приемане и настаняване
в СДВНЧ от служители на МВР, на които е
възложено изпълнението на заповедите.
Чл. 12. (1) Длъжностното лице в СДВНЧ
приема чужденеца с приемно-предавателен
протокол за предаването му.
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(2) Протоколът се изготвя от служителя
на МВР, който ръководи съпровождането на
чужденеца до СДВНЧ, и се подписва от него,
от приемащото длъжностно лице и от чужденеца. Преди подписването му длъжностното
лице проверява редовността на необходимите
за настаняването на чужденеца документи,
след което данните на лицето се отразяват в
регистъра по чл. 7. Приемно-предавателният
протокол се изготвя в три екземпляра, като
един се прилага към личното дело на настанения, вторият е за съпровождащите служители
на МВР, а третият – за чужденеца.
(3) При настаняване и извеждане на лицето
в СДВНЧ, както и в случаите по чл. 15, т. 4 се
извършва личен обиск в присъствието на двама
служители от „Звено за охрана“ към СДВНЧ.
Това се удостоверява с протокол, който се
подписва от служителите и лицето. Отказът на
лицето да подпише протокола се удостоверява
с подписите на двамата служители.
(4) Чужденецът подлежи на задължителен
медицински преглед, резултатът от който се
отразява в медицинска документация. Когато
е необходимо, се извършва и хигиенно обслужване.
(5) Прегледът се извършва от лекар, работещ към медицинските служби на СДВНЧ,
или от определена медицинска структура на
територията, на която се намира СДВНЧ.
Медицинската документация се съхранява в
медицинската служба в СДВНЧ.
(6) При установяване на необходимост от
неотложна медицинска помощ чужденецът се
настанява в дома на основание на представените
документи и незабавно се привежда в болнично
заведение, като охраната се поема от „Звено
за охрана“ при СДВНЧ.
(7) Спешна медицинска помощ на чужден
ците се оказва от съответния център за спешна
медицинска помощ. До пристигането на екипа
за спешна медицинска помощ за чужденеца се
полагат необходимите грижи.
Чл. 13. (1) След регистрацията на чужденеца длъжностното лице съставя протокол в два
екземпляра за носените от него лични вещи,
пари и ценности, които се предават за съхранение. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от чужденеца, след което единият
екземпляр му се връчва, а другият се прилага
към личното му дело.
(2) При наличие на паспорт, други документи,
удостоверяващи самоличността, или документ
за пътуване длъжностното лице ги описва в
отделен протокол и ги предава незабавно на
началника на сектор „Противодействие на незаконната миграция“ (ПНМ) при ДМ – МВР.
Копие от документите се прилага към личното
дело на чужденеца.
Чл. 14. (1) Длъжностно лице запознава
чужденеца с правилника за вътрешния ред
на дома на език, който чужденецът ползва
или разбира.
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(2) В отделни помещения на легловия сектор
на дома се настаняват:
1. чужденци от различен пол;
2. семейства;
3. непълнолетни лица без пълнолетен придружител.
(3) Чужденец, който грубо нарушава правилата за вътрешния ред на дома, се премества
в отделно помещение – индивидуална стая с
мерки за сигурност (ИСМС), за срок не подълъг от 15 дни.
(4) Преместване в ИСМС може да се
извърши и при настъпила необходимост от
изолиране на настанен чужденец в СДВНЧ с
цел запазване на живота и здравето му. В този
случай чужденецът се настанява в ИСМС или
„Медицински стационар“.
Чл. 15. На настанения в СДВНЧ чужденец
се осигуряват:
1. легло, безплатна храна и медицинска
помощ, при нужда – подходящо облекло;
2. естествено и изкуствено осветление,
отопление и условия за поддържане на лична
хигиена;
3. условия за ежедневен престой на открито;
4. възможност за среща с адвокати, роднини, близки и официални представители на
съответните дипломатически и/или консулски
представителства, представители на неправителствени организации;
5. възможност за лична кореспонденция;
6. възможност за получаване на пощенски
пратки при спазване на изискванията за пощенската сигурност.
Чл. 16. (1) Настаненият в СДВНЧ чужденец:
1. спазва правилата за вътрешния ред и изпълнява разпорежданията на администрацията
на дома;
2. получава срещу подпис и съхранява
предметите, необходими за престоя му в дома;
3. заплаща стойността на нанесените щети
на имуществото на дома по пазарни цени към
датата на констатирането.
(2) При информация за наличие на забравени
субстанции или предмети в СДВНЧ се извършва
претърсване на помещенията, за което се съставя
протокол по надлежния ред и се докладва на
директора на дирекция „Миграция“.
Чл. 17. Чужденецът може да бъде преместен в друг СДВНЧ, когато това е необходимо,
след разрешение на директора на ДМ – МВР
и уведомяване на органа, издал заповедта за
настаняване и ПАМ.
Чл. 18. (1) За изпълнение на нормативно определените служебни задължения на съответните
длъжностни лица се осигурява възможност за
провеждане на срещи с настанения в СДВНЧ
чужденец.
(2) С разрешение на началника на отдел
„СДВНЧ“ чужденецът може да се среща с
представители на правозащитни, религиозни
или други организации и общности, регистри-
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рани в страната. Проведените срещи се отразяват в дневника за свиждания на настанените
чужденци.
(3) Когато от средствата за масово осведомяване в СДВНЧ постъпи искане за среща с
настанен в него чужденец, тя се допуска след
писмено разрешение на директора на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“
на МВР.
(4) Срещите на лицата по ал. 1, 2 и 3 с чужденеца се провеждат в рамките на работното
време на дома в определено за целта помещение.
(5) Извършването на действия спрямо
чужденеца съгласно Наказателно-процесуалния кодекс може да става и извън работното
време на дома.
Чл. 19. (1) Когато чужденецът, настанен в
СДВНЧ, подаде молба за особена закрила по
ЗУБ, тя се изпраща незабавно на Държавната
агенция за бежанците (ДАБ) чрез началника
на съответния сектор „СДВНЧ“.
(2) Към нея се прилагат копия от заповедта
за налагане на ПАМ и за настаняване в СДВНЧ,
както и друга служебна документация съгласно
Наредбата за отговорността и координацията на
държавните органи, осъществяващи действия по
прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на
Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване
на критерии и механизми за определяне на
държава членка, компетентна за разглеждането
на молба за убежище, която е подадена в една
от държавите членки от гражданин на трета
страна (OB L 50, 25/2/2003), Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 относно създаването на система
„Евродак“ за сравняване на дактилоскопични
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на
Дъблинската конвенция (OB L 316, 15/12/2000),
приета с ПМС № 332 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3
от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.). Документите
за самоличност на чужденеца се предават в
ДАБ в оригинал.
(3) При разглеждане на молбата по ал. 1 в
ускорено производство по ЗУБ то се провежда
в СДВНЧ, освен ако органите на ДАБ възразят.
Чл. 20. Чужденецът се освобождава от СДВНЧ, когато:
1. отпаднат пречките за изпълнение на заповедта за принудително отвеждане до границата
или експулсиране;
2. подадената от чужденеца молба за закрила по ЗУБ е допусната за разглеждане в
производство по общия ред;
3. е издаден съдебен акт по обжалвана заповед по чл. 41, 42, 42а или чл. 44, ал. 8 ЗЧРБ;
4. е издаден съдебен акт за обжалване по
чл. 46а, ал. 4 ЗЧРБ;
5. органът, издал заповедта за настаняване
в СДВНЧ, я отмени и издаде заповед за задължително ежедневно явяване на чужденеца
в РУ по местопребиваването му;
6. компетентният орган на МВР, издал заповедта за налагане на ПАМ по чл. 41 или 42
ЗЧРБ, я отмени на законово основание.
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Чл. 21. (1) В края на всеки месец началникът на отдел „СДВНЧ“ след получаване
на необходимата информация за пречките
за извеждане на чужденеца от началника на
сектор „ПНМ“ при дирекция „Миграция“ на
МВР изготвя списък на чужденците, които са
пребивавали повече от шест месеца в СДВНЧ,
поради наличието на пречки за извеждането им
от страната. Списъкът се изпраща на директора
на дирекция „Миграция“ на МВР за вземане
на решение и предприемане на допълнителни
мерки за отстраняване на пречките.
(2) На всеки шест месеца съгласно чл. 46а,
ал. 3 ЗЧРБ началникът на СДВНЧ представя
списък на чужденците, които са пребивавали
повече от шест месеца в дома, поради наличие на пречки за извеждането им от страната.
Списъкът се изпраща на административния
съд по местонахождение на специалния дом.
Чл. 22. (1) След настаняване на чужденеца в
СДВНЧ съответните компетентни длъжностни
лица предприемат незабавно всички необходими мерки за отстраняването на пречките по
чл. 10, ал. 2 и изпълнението на заповедите за
налагане на ПАМ по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ.
(2) При изпълнението на заповедите за принудително отвеждане или експулсиране, както и
при освобождаване на чужденеца от специалния
дом длъжностно лице от Оперативно дежурната
част при ДМ – МВР отразява основанието за
освобождаването му в регистъра по чл. 7.
Чл. 23. (1) Началникът на сектор „ПНМ“
при ДМ – МВР организира отвеждането на
чужденеца до съответния граничен контролнопропускателен пункт (ГКПП), през който той
следва да напусне територията на страната.
(2) Съпровождането на чужденците, подлежащи на принудително отвеждане от страната,
се извършва по съответния нормативноустановен ред.
(3) Ръководителят на групата по съпровождането предава чужденеца заедно със
съпровождащите го документи на началника
на смяна или на командира на отделение от
Главна дирекция „Гранична полиция“ на съответния ГКПП. За предаването на чужденеца и
документите се съставя приемно-предавателен
протокол в два екземпляра, като единият се
съхранява в ГКПП, а другия ръководителят
на групата по съпровождане предоставя на
началника на отдел „СДВНЧ“ за прилагане
към личното дело на чужденеца.
(4) При необходимост от съпровождане на
чужденеца до страната на произход или до
трета сигурна страна той се придружава от
служители на ДМ – МВР.
(5) За принудителното отвеждане или експулсиране, както и за освобождаването на
чужденеца от СДВНЧ началникът на сектор
„ПНМ“ при ДМ – МВР уведомява директора
или заместник-директора на ДМ – МВР, като
посочва:
1. основанието за освобождаване;
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2. датата; и
3. ГКПП, през който той е напуснал Репуб
лика България, когато основанието за освобождаването на чужденеца е изпълнение на
наложената по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ ПАМ.
Раздел III
Дейност на специалните домове
Чл. 24. (1) В сградите на СДВНЧ в зависимост
от нуждите се обособяват следните сектори:
1. административен;
2. медицински;
3. леглови;
4. за хранене;
5. културно-занимателен;
6. стопански.
(2) Посочените в ал. 1 сектори се оборудват
и обзавеждат в зависимост от предназначението
им и от капацитета на дома.
Чл. 25. (1) Деловодната дейност в СДВНЧ
се осъществява съгласно нормативните изисквания за организацията на тази дейност в МВР.
(2) Специалните домове за временно настаняване на чужденци ползват собствен печат
и щемпели съгласно изискванията на Указа
за печатите (обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм.,
бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г., бр. 45
и 97 от 2002 г.).
Чл. 26. (1) В специалните домове за временно
настаняване на чужденци се водят:
1. регистърът по чл. 7;
2. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
3. дневник за заповеди;
4. дневник за свижданията на настанените
чужденци и получените пощенски пратки;
5. картотека с личните дела на настанените
в дома чужденци;
6. медицинска документация.
(2) В СДВНЧ се води и друга документация,
утвърдена със съответните нормативни актове.
(3) Директорът на ДМ – МВР по предложение на началника на отдел „СДВНЧ“ със
заповед утвърждава образците на регистрите и
другите документи, които се водят в СДВНЧ.
Чл. 27. За настанения в СДВНЧ чужденец
се води лично дело, което съдържа:
1. заповед на съответния орган за настаняване на чужденеца в дома;
2. заповед за принудително отвеждане до
границата или за експулсиране;
3. копие от документ за самоличност, ако
притежава такъв;
4. приемно-предавателни протоколи за настаняване и освобождаване;
5. приемно-предавателни протоколи за личните вещи, пари и ценности;
6. медицински документи, констатиращи
здравословното състояние на чужденеца, при
приемането и освобождаването му от дома;
7. една снимка съгласно установения от
Закона за българските лични документи и
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Правилника за издаване на българските лични
документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ,
бр. 12 от 2010 г.), образец.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Допълнителна разпоредба
§ 1. Тази наредба въвежда изискванията на
Директива 2008/115 на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 г. относно
общите стандарти и процедури, приложими в
държавите членки, за връщане на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни (OB
L 348/98 от 24 декември 2008 г.).

НАРЕДБА № 17
от 3 юни 2010 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 44, ал. 11 ЗЧРБ и отменя Наредба № I-13
от 2004 г. за реда за временно настаняване на
чужденци, за организацията и дейността на
специалните домове за временно настаняване
на чужденци (обн., ДВ, бр. 12 от 2004 г.; изм.,
бр. 48 от 2007 г.).
§ 3. Правилниците за вътрешния ред в
СДВНЧ се изготвят в едномесечен срок от
издаването на тази наредба.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на ДМ – МВР.
Министър: Цв. Цветанов
4794

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 40 от
2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм.,
бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г. и бр. 2
и 60 от 2009 г.)
§ 1. В раздел V на приложение № 1 към
член единствен се създава т. 5:
„5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации
и профилактични прегледи на деца съгласно
Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца.“
§ 2. В приложение № 5 към член единствен
се създават редове 299 – 303:
„299. Долекуване след вътрешни заболявания
с остатъчни проблеми за здравето.
300. Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност
с остатъчни проблеми за здравето.
301. Продължително лечение след травми
и заболявания на централната и периферната
нервна система.
302. Продължително лечение при вътрешни
заболявания.
303. Първични имунодефицити.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.
Министър: А.-М. Борисова

4831

за контрол на картофените цистообразуващи
нематоди
Чл. 1. С тази наредба се уреждат мерките за
контрол срещу европейските популации на картофените цистообразуващи нематоди Globodera
pallida (Stone) Behrens и Globodera rostochiensis
Wollenweber, наричани по-нататък „картофени
цистообразуващи нематоди“, с цел определяне
на разпространението им, предотвратяване на
по-нататъшното им разпространение и прилагане на мерки за контрол в заразените площи.
Чл. 2. (1) Националната служба за растителна защита (НСРЗ) извършва официално
изследване за наличие на картофени цистообразуващи нематоди на всяка площ, в която
ще се засаждат или съхраняват растения, изброени в приложение № 1, предназначени за
производството на растения за засаждане, или
картофи, предназначени за производството на
картофи за семена.
(2) Изследването, предвидено в ал. 1, се
извършва в периода между прибирането на
последната реколта от площта и засаждането
на растенията или картофите за семена, посочени в същата алинея. То може да се извърши
и по-рано, като резултатите от това изследване
се документират на хартиен или друг носител,
и в случай че по време на изследването не е
имало картофи и други растения гостоприемници, посочени в т. 1 от приложение № 1, а
също и че такива не са отглеждани от момента
на изследването.
(3) Изследването по ал. 1, извършено преди
1 юли 2010 г., е приложимо, ако е наличен
документиран на хартиен или друг носител
резултат, доказващ, че не са открити картофени цистообразуващи нематоди и че по време
на изследването не е имало картофи и други
растения гостоприемници, посочени в т. 1 от
приложение № 1, а също и че такива не са
отглеждани от момента на изследването.
(4) Ако НСРЗ установи, че няма риск от разпространяване на картофени цистообразуващи
нематоди, официалното изследване, посочено
в ал. 1, не се изисква за:
1. засаждане на растения от изброените в
приложение № 1, предназначени за производството на растения за засаждане, които ще се
използват на същата производствена площ;
2. засаждане на картофи, предназначени за
производството на картофи за семена, които ще
се използват на същата производствена площ;
3. засаждане на растения от изброените
в т. 2 на приложение № 1, предназначени за
производството на растения за засаждане, при
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които прибраната реколта подлежи на официално одобрени мерки, посочени в раздел III,
т. А от приложение № 3.
(5) В НСРЗ се води официален регистър
на резултатите от изследванията, проведени
съгласно ал. 1 и 3, който при необходимост се
предоставя на Европейската комисия. Регистърът се води от съответната Регионална служба
за растителна защита (РСРЗ), на територията
на която се извършва дейността.
Чл. 3. (1) Официалното изследване съгласно
чл. 2, ал. 1 на площи, в които ще се засаждат
или съхраняват картофи, предназначени за
производство на картофи за семена, или растения, от изброените в т. 1 от приложение № 1,
предназначени за производство на растения за
засаждане, включва вземане на проби и изпитване за наличие на картофени цистообразуващи
нематоди в съответствие с приложение № 2.
(2) Официалното изследване съгласно чл. 2,
ал. 1 на площи, в които ще се засаждат или
съхраняват растения от изброените в т. 2 от приложение № 1, предназначени за производството
на растения за засаждане, включва вземане на
проби и изпитване за наличие на картофени
цистообразуващи нематоди в съответствие с
приложение № 2 или проверка, предвидена в
раздел I от приложение № 3.
Чл. 4. (1) В НСРЗ се изготвя и прилага
годишна програма за проверки на площите,
различни от тези за производство на картофи
за семена, утвърдена от генералния директор,
с цел определяне разпространението на картофените цистообразуващи нематоди.
(2) Проверките по ал. 1 включват вземане
на проби и изпитване за наличието на картофени цистообразуващи нематоди в съответствие
с т. 2 от приложение № 2 и се извършват в
съответствие с раздел II от приложение № 3.
(3) За резултатите от проверките НСРЗ
уведомява писмено Европейската комисия в
съответствие с раздел II от приложение № 3.
Чл. 5. (1) В регистъра по чл. 2, ал. 5 се
вписват площите, на които:
1. в резултат от официалното изследване
съгласно чл. 2, ал. 1 и другите официални изследвания съгласно чл. 2, ал. 3 не са открити
картофени цистообразуващи нематоди;
2. при официалното изследване съгласно
чл. 2, ал. 1 се установи, че са заразени с картофени цистообразуващи нематоди;
3. при официалното изследване съгласно
чл. 4, ал. 1 се установи, че са заразени с картофени цистообразуващи нематоди.
(2) Картофи или растения, изброени в приложение № 1, които произхождат от площ,
официално регистрирана като заразена с картофени цистообразуващи нематоди съгласно
ал. 1, т. 2 и 3 или са били в контакт с почва, в
която са открити картофени цистообразуващи
нематоди, се считат официално за заразени.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Чл. 6. (1) На площ, която е официално
регистрирана като заразена съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 2 и 3:
1. е забранено засаждане на картофи, предназначени за производството на картофи за
семена;
2. е забранено засаждане или съхраняване
на изброените в приложение № 1 растения,
предназначени за засаждане;
3. се допуска отглеждането на растения
от изброените в т. 2 от приложение № 1,
при условие че са подложени на официално
одобрените мерки, посочени в раздел III, т. А
от приложение № 3, когато няма риск от разпространение на картофени цистообразуващи
нематоди.
(2) На площи, официално регистрирани
като заразени съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3,
се допуска отглеждане на картофи, различни
от картофи за семена, след писмено разрешение от фитосанитарните инспектори само
в случаите, когато на тези площи се прилага
официална програма за контрол, целяща
най-малко ограничаването на картофените
цистообразуващи нематоди.
(3) Програмата, посочена в ал. 2, отчита специфичните системи за производство и продажба
на растенията гостоприемници на картофените
цистообразуващи нематоди в съответния район,
характеристиката на наличната популация на
картофени цистообразуващи нематоди, изпол
зването на устойчиви сортове картофи с найвисоки налични нива на устойчивост съгласно
посоченото в раздел I от приложение № 4, а
при нужда – и други мерки. Тази програма се
представя от НСРЗ на Европейската комисия
и другите държави членки с оглед обезпечаване на съпоставими мерки за сигурност между
държавите членки.
(4) Степента на устойчивост на сортовете картофи, различни от вече съобщените, се изразява
количествено в съответствие със стандартната
таблица, представена в раздел I от приложение
№ 4. Изпитването за устойчивост се извършва
в съответствие с протокола, посочен в раздел II
на приложение № 4.
Чл. 7. Към официално считаните за заразени съгласно чл. 5, ал. 2 картофи или растения
от изброените в приложение № 1 се прилагат
следните мерки:
1. забранява се засаждането на картофи за
семена и растения гостоприемници, изброени
в т. 1 от приложение № 1, освен ако не са
обеззаразени по подходящ метод, приет от
Европейската комисия, под контрола на фитосанитарния инспектор;
2. картофите, предназначени за промишлена преработка или сортиране, се подлагат на
официално одобрени мерки в съответствие с
раздел III, точка Б от приложение № 3;
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3. растенията, изброени в точка 2 от приложение № I, могат да се засаждат само след
прилагане на мерките, посочени в раздел III,
буква А от приложение № 3, и се установи, че
не са заразени.
Чл. 8. (1) В съответствие с разпоредбата
на чл. 41, ал. 1 на Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)
всеки, който има съмнение или потвърдена
промяна в ефективността на устойчив сорт
картофи, свързана с необичайна промяна във
видовия състав на нематодите, патотипа или
вирулентната група, уведомява незабавно НСРЗ.
(2) За всички случаи, докладвани по ал. 1,
НСРЗ провежда изследване и потвърждава чрез
подходящи методи видовете картофени цистообразуващи нематоди и евентуално патотипа
или вирулентната група.
(3) Резултатите от изследванията, проведени
съгласно ал. 2, НСРЗ изпраща в писмена форма
до Комисията и другите държави членки не
по-късно от 31 декември на съответната година.
Чл. 9. Националната служба за растителна
защита представя на Европейската комисия и
другите държави членки ежегодно най-късно
до 31 януари списък на всички нови сортове
картофи, за които е установено чрез официално изпитване, че са устойчиви на картофени
цистообразуващи нематоди. В списъка се посочват видовете, патотиповете, вирулентните
групи или популации, спрямо които сортовете
показват устойчивост, степента на устойчивост
и годината на установяването є.
Чл. 10. Когато след прилагането на мерките, посочени в раздел III, т. В от приложение
№ 3, не се потвърди наличие на картофени
цистообразуващи нематоди, РСРЗ актуализира
данните, официално регистрирани съгласно
чл. 2, ал. 5, чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3, и отменя
всички наложени ограничения върху площта.
Чл. 11. В съответствие с разпоредбите на
чл. 7 ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 2 на
Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарния
контрол изключения от мерките по чл. 6 и 7 за
извършване на научни изследвания и селекция
се разрешават по реда на Наредба № 1 от 4
януари 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти
се използват за научноизследователски цели
и селекция (обн., ДВ, бр. 8 от 2002 г.; изм.,
бр. 71 от 2006 г.).
Чл. 12. Генералният директор на НСРЗ при
необходимост разпорежда със заповед прилагането на допълнителни, както и по-строги мерки
за борба срещу картофените цистообразуващи
нематоди и за предотвратяване на тяхното
разпространение при спазване разпоредбите на
Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарния контрол. За тези мерки НСРЗ писмено информира
Комисията, както и другите държави – членки
на Европейския съюз.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Официален“ или „официално“ означава
установени, разрешени или извършени от НСРЗ
съгласно чл. 2 от Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарния контрол.
2. „Устойчив сорт картофи“ е сорт, който
при отглеждане ограничава значително развитието на специфична популация от картофени
цистообразуващи нематоди.
3. „Изследване“ е методична процедура за
определяне на наличието на картофени цистообразуващи нематоди в определена площ.
4. „Проверка“ е методична процедура, провеждана през определен период от време за
определяне на разпространението на картофени
цистообразуващи нематоди на територията на
държавата членка.
5. „Площ“ е определена част от земната
повърхност, характеризираща се с географско
положение и пространствени размери на поземлен имот, определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи
границите на поземления имот.
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
2007/33/ЕО на Съвета от 11 юни 2007 г. относно контрола на картофените цистообразуващи
нематоди и за отмяна на Директива 69/465/
ЕИО (ОВ № L 156, 16.06.2007).
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
§ 3 от заключителните разпоредби на Закона
за защита на растенията.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба
№ 39 от 2001 г. за борба срещу картофените
цистообразуващи нематоди (обн., ДВ, бр. 99 от
2001 г.; изм., бр. 80 от 2002 г. и бр. 62 от 2006 г.).
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на
генералния директор на Националната служба
за растителна защита.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Министър: М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Списък на растенията, посочени в чл. 2, ал. 1, 2
и 4, чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, т. 2
и чл. 7, ал. 1
1. Растения гостоприемници с корени:
Capsicum spp., пипер
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
домати
Solanum melongena L., патладжан
2. а) Други растения с корени:
Allium porrum L., праз
Beta vulgaris L., захарно и фуражно цвекло
Brassica spp., кръстоцветни
Fragaria L., ягода
Asparagus officinalis L., аспарагус;
б) луковици, грудки и коренища, които не
са подложени на официално одобрените мерки,
посочени в раздел III, т. А от приложение № 3,
отгледани в почва и предназначени за засаждане,
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за които няма обозначение чрез тяхната опаковка
или чрез други средства, че са предназначени за
продажба на крайни потребители, които не участват
в професионално производство на растения или
производство на рязан цвят, на:
Allium ascalonicum L., лук шалот;
Allium cepa L., лук;
Dahlia spp., далия
Gladiolus Tourn. Ex L., гладиол;
Hyacinthus spp., зюмбюл;
Iris spp., перуника;
Lilium spp., кремове;
Narcissus L., нарцис;
Tulipa L. лале.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1 и 2
1. Относно вземането на проби и изпитване за
официалното изследване, посочено в чл. 3, ал. 1 и 2:
а) вземането на проби включва почвени проби със стандартна норма от най-малко 1500 мл
почва/10 дка, събрани от поне 100 убождания/10
дка, за предпочитане в правоъгълна решетка с не
по-малко от 5 метра широчина и не повече от
20 метра дължина между точките на вземане на
проби, обхващащи цялата площ; цялата проба се
използва за по-нататъшно изследване, т.е. екстракция на цисти, идентификация на вида и евентуално
определяне на патотипа/вирулентната група;
б) изпитването включва методи на екстракция на картофените цистообразуващи нематоди,
описани в съответните фитосанитарни процедури
или диагностични протоколи за Globodera pallida
и Globodera rostochiensis: стандарти на ЕРРО.
2. Относно вземането на проби и изпитване
за официално изследване, посочено в чл. 4, ал. 2:
а) вземане на проби е:
– вземане на проби, описано в т. 1, с минимална норма на пробовземане от най-малко
400 мл/10 дка почва;
или
– целенасочено вземане на проби от поне
400 мл почва след визуален преглед на корените,
при наличието на видими симптоми;
или
– вземане на проби от най-малко 400 мл почва
от площи, от които е прибрана реколта от картофи,
при условие че историята на площта, на която са
отгледани картофите, може да бъде проследена;
б) изпитването отговаря на изпитване, посочено в т. 1.
3. По изключение стандартната норма на пробовземане, посочена в т. 1, може да бъде намалена
до минимум 400 мл/10 дка почва, при условие че:
а) има документирано доказателство, че картофи
или други растения гостоприемници, изброени в
т. 1 от приложение № 1, не са отглеждани и не
са били налице в площта през шестте години,
предшестващи официалното изследване;
или
б) при последните две последователни официални изследвания не са открити картофени цистообразуващи нематоди в проби от 1500 мл/10 дка
почва и след първите официални изследвания не
са отглеждани картофи или други растения госто
приемници, посочени в т. 1 от приложение № 1,
различни от тези, за които се изисква официално
изследване според чл. 2, ал. 4;
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или
в) в последното официално изследване, при
което размерът на пробата трябва да е бил не
по-малък от 1500 мл/10 дка почва, не са открити
картофени цистообразуващи нематоди или цисти
на картофени цистообразуващи нематоди без
живо съдържание и от последното официално
изследване в полето не са отглеждани картофи
или други растения гостоприемници, изброени
в т. 1 от приложение № 1, различни от тези, за
които се изисква официално изследване според
чл. 2, ал. 4.
Резултатите от други официални изследвания,
извършени преди 1 юли 2010 г., могат да се считат за официални изследвания, посочени в букви
„б“ и „в“.
4. По изключение норма на пробовземане,
посочена в т. 1 и 3, може да се намали за площи,
съответно по-големи от 80 дка и 40 дка:
а) по отношение на стандартната норма, посочена в т. 1, проби от първите 80 дка се вземат
при определената в него норма, която обаче може
да бъде намалена за всеки допълнителни 10 дка
до минимум 400 мл почва /10 дка;
б) по отношение на намалената норма, посочена в т. 3, проби от първите 40 дка се вземат при
определената в него норма, но за всеки допълнителни 10 дка нормата може да се намали още до
минимум 200 мл почва/10 дка.
5. Използването на намаления размер на
пробата, посочен в т. 3 и 4, може да продължи в
последващите официални изследвания, посочени
в чл. 2, ал. 1, докато в съответната площ не бъдат
открити картофени цистообразуващи нематоди.
6. По изключение стандартният размер на
пробата от почвата, посочен в т. 1, може да бъде
намален до минимум 200 мл/10 дка, при условие че площта е разположена в район, обявен
за свободен от картофени цистообразуващи нематоди и е обозначен, поддържан и проверяван
според съответните международни стандарти за
фитосанитарни мерки. Данни за такива райони
се съобщават в писмена форма на Европейската
комисия и другите държави членки.
7. Минималният размер на почвената проба
във всички случаи е 100 мл от площ.

Приложение № 3
към чл. 2, ал. 4, т. 3
Раздел I
Потвърждение
Във връзка с чл. 3, ал 2 официалното изследване, посочено в чл. 2, ал. 1, трябва да установи,
че към момента на потвърждаването е изпълнен
един от следните критерии:
– през последните 12 години в площта не са
установени картофени цистообразуващи нематоди
въз основа на резултатите от подходящо, официално одобрено изпитване.
или
– е известна историята на площта, като през
последните 12 години не са отглеждани картофи
или други растения гостоприемници, посочени в
т. 1 от приложение № 1.
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Раздел II
Проверки

Раздел II
Протокол за изпитване на устойчивостта

Официалните проверки, посочени в чл. 4, ал. 1,
се провеждат върху поне 0,5 % от площта, използвана през съответната година за производство на
картофи, с изключение на предназначената за
производство на картофи за семена.
Резултатите от проверките се съобщават на
Комисията до 1 април за предходния период от
12 месеца.

1. Изпитването да се извършва в карантинни
условия на открито, в оранжерии или в климатични камери.
2. Изпитването да се извършва в саксии, всяка
от които съдържа най-малко един литър почва
(или подходящ субстрат).
3. Температурата на почвата в процеса на
изпитването не надвишава 25 °С и се осигурява
достатъчно поливане.
4. При засаждане на изпитвания или контролния
сорт се използва конус с едно око от всеки изпитван
или контролен сорт. Препоръчва се премахването
на всички стъбла с изключение на едно.
5. Сортът картофи „Дезире“ (Désirée) се използва като стандартен чувствителен контролен
сорт във всяко изпитване.
Могат да се прибавят допълнителни, изцяло
чувствителни контролни сортове с местно значение
за вътрешни проверки.
Стандартният чувствителен контролен сорт
може да бъде променян, ако изследванията покажат,
че други видове са по-подходящи или по-достъпни.
6. Като стандартни популации от картофени
цистообразуващи нематоди срещу патотипове Ro1,
Ro5, Pa1 и Pa3 се използват:
Ro1: популация Ecosse
Ro5: популация Harmerz
Pa1: популация Scottish
Pa3: популация Chavornay
Могат да се прибавят други популации от
картофени цистообразуващи нематоди с местно
значение.
7. Идентичността на стандартната използвана
популация се проверява чрез подходящи методи.
Препоръчително е в изпитването да се включат
поне два устойчиви сорта или два стандартни
ключови клона с известно ниво на устойчивост.
8. Инокулумът от картофена цистообразуваща
нематода (Pi) се състои от общо 5 заразни яйца
и ларви на милилитър почва. Препоръчва се
броят на картофените цистообразуващи нематоди,
използвани за заразяване на милилитър почва,
да е определен чрез тестове за излюпване. Картофените цистообразуващи нематоди могат да се
въведат като цисти или като съчетание на яйца
и ларви в суспензия.
9. Жизнеността на съдържанието на картофената
цистообразуваща нематода, използвана като източник на инокулум, е най-малко 70 %. Препоръчва
се цистите да са на възраст от 6 до 24 месеца и
съхраняват поне 4 месеца при температура 4 °C
непосредствено преди употреба.
10. За всяка комбинация от популация на
картофена цистообразуваща нематода и изпитван
картофен сорт да има поне четирите повторения
(саксии). За стандартния чувствителен контролен сорт се препоръчва да се използват поне 10
повторения.
11. Времетраенето на изпитването е най-малко
3 месеца и преди приключване на експеримента
се проверява зрелостта на растящите женски.

Раздел III
Официални мерки
A. Официално одобрените мерки, посочени в
чл. 2, ал. 4, т. 3, чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 3
и в т. 2б от приложение № 1, са:
1. обеззаразяване чрез подходящи методи, така
че да няма установен риск от разпространение на
картофени цистообразуващи нематоди;
2. отстраняване на почвата чрез измиване или
изчеткване до практическото є пълно премахване,
така че да няма установен риск от разпространение
на картофени цистообразуващи нематоди.
Б. Официално одобрените мерки съгласно
чл. 7, ал. 1, т. 2 са доставяне до преработващо или
сортиращо предприятие с подходящи и официално
одобрени процедури за унищожаване на отпадъци,
за които е установено, че не носят риск от разпространение на картофени цистообразуващи нематоди.
В. Официално одобрените мерки съгласно
чл. 10 са официално повторно вземане на проби
от площта, официално регистрирана като заразена,
както е посочено в чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3, и изпитване
чрез използване на един от методите, изложени
в приложение № 2, след минимален период от 6
години считано от последното потвърждение за
наличие на картофени цистообразуващи нематоди
или от отглеждането на последната картофена
реколта. Този период може да бъде намален до
минимум 3 години, ако са взети подходящи, официално одобрени мерки за контрол.

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 4
Раздел I
Степен на устойчивост
Степента на чувствителност на картофите към
картофените цистообразуващи нематоди се определя количествено в съответствие със следното
стандартно обозначение на стойностите, посочено
в чл. 6, ал. 4.
Стойността 9 показва най-високото ниво на
устойчивост.
Относителна
чувствителност (%)
< 1
1,1 – 3
3,1 – 5
5,1 – 10
10,1 – 15
15,1 – 25
25,1 – 50
50,1 – 100
> 100

Стойност
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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12. Цистите на картофените цистообразуващи
нематоди от 4-те повторения се екстрахират и се
броят отделно за всяка саксия.
13. Крайната популация (Pf) на стандартния
чувствителен контролен сорт в края на изпитването
за устойчивост се определя, като се преброяват
всички цисти от всички повторения, както и яйцата
и ларвите от най-малко 4 повторения.
14. Трябва да се постигне коефициент на
размножение на стандартния чувствителен сорт
най-малко 20 × (Pf/Pi).
15. Коефициентът на вариране (CV) на стандартния чувствителен контролен сорт не трябва
да надвишава 35 %.
16. Относителната чувствителност на изпитвания
сорт картофи спрямо стандартния чувствителен
контролен сорт се определя и изразява като процент според формулата:
Pf изпитван сорт/Pf стандартен чувствителен
контролен сорт × 100 %.
17. Ако изпитван сорт картофи има относителна чувствителност повече от 3 %, достатъчно
е преброяване на цистите. В случаите, в които
относителната чувствителност е по-малка от 3 %,
освен цистите се преброяват също яйцата и ларвите.
18. Когато резултатите от изпитванията през
първата година покажат, че даден сорт е изцяло
чувствителен към даден патотип, няма изискване тези изпитвания да се повтарят през втората
година.
19. Резултатите от изпитванията се потвърждават
от поне още един опит, извършен през друга година.
Средната аритметична стойност на относителната
чувствителност през двете години се използва за
извеждане на стойността в съответствие със стандартното обозначение на стойностите.
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 45 от 2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни
животни между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и
внасянето от трети страни (обн., ДВ, бр. 43
от 2006 г.; изм., бр. 67 и 95 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. директно от животновъдния обект на
произход или през регистриран пазар или
събирателен център по възможно най-бързия
начин;“.
2. В т. 3 думите „Наредба № 26 от 2006 г. за
условията за защита и хуманно отношение към
животните по време на транспортирането им
(ДВ, бр. 23 от 2006 г.)“ се заменят с „Регламент
№ 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г.
относно защитата на животните по време на
транспортиране и свързаните с това операции
и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и
93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97, обнародван в ОВ, бр. L 3 от 2005 г.;“.
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§ 2. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. (1) Директорът на Регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС), в чийто
регион се намира събирателният център, е
отговорен, че:
1. същият е под контрол на официален ветеринарен лекар, който отговаря за изпълнението
на следните разпоредби:
а) при транспортирането на еднокопитни
животни от мястото на произход до мястото
на предназначението им не се допуска контакт
с други еднокопитни животни, които са с различен здравен статус;
б) еднокопитните животни се транспортират в
превозни средства, отговарящи на изискванията
на Регламент № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това
операции и за изменение на директиви 64/432/
ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97
(обнародван в ОВ, бр. L 3 от 2005 г.) и съгласно
условията, посочени в чл. 20;
2. същият е разположен в регион, който не
е обект на забрана или ограничения за транспортиране на еднокопитни;
3. същият е почистен и дезинфекциран преди
използването му, като това се контролира от
ветеринарен лекар по т. 1;
4. еднокопитните, които се настаняват в него,
не надвишават капацитета му и са настанени в
помещение, предназначено за тази цел;
5. същият разполага с подходящи съоръжения
за товарене, разтоварване и подслоняване на
животните и отговаря на условията за поене
и хранене, както и за извършване на необходимото лечение;
6. съоръженията по т. 5 са изградени от
материали, позволяващи лесно почистване и
дезинфекциране;
7. същият разполага със:
а) съоръжения за инспектиране;
б) съоръжения за изолиране;
в) оборудване за почистване и дезинфекция
на помещения и превозни средства;
г) помещения за съхранение на фураж, тор
и постеля;
д) система за събиране на отпадъчните води;
е) кабинет за ветеринарния лекар по т. 1.
(2) В събирателния център се допускат животни, предназначени за развъждане и клане
от собственика или лицето, което отговаря за
събирателния център, ако животните са:
1. идентифицирани;
2. отговарят на съответните здравни изисквания, посочени в чл. 3, 4 , 7, 14 и 15.
(3) Собственикът или отговорното за събирателния център лице е отговорен животните,
които се настаняват в събирателния център,
да са идентифицирани и да са придружени
от ветеринарномедицински свидетелства за
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транспортиране, паспорти за еднокопитни и
ветеринарномедицински здравни сертификати
за съответните видове и категории еднокопитни.
(4) Събирателният център се инспектира
редовно (минимум веднъж месечно) от официален ветеринарен лекар, за да се гарантира,
че се спазват изискванията за регистрация и
изискванията на Регламент №1/2005.
(5) Собственикът или отговорното за събирателния център лице въз основа на номерата
на средствата за идентификация и придружаващите документи на животните вписва в
информационната система по чл. 51, ал. 3 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВД) следната информация:
1. името на собственика, произхода на
животните, датата на тяхното настаняване и
напускане, номера на транспондера за индентификация на еднокопитни, регистрационния
номер на животновъдния обект на произход и
местоназначението, за което са предназначени;
2. номера на лиценза на превозвача и номера
на сертификата за одобрение на транспортното
средство, транспортиращо животни.
(6) Информацията по ал. 5 се съхранява
най-малко 3 години.
(7) Националната ветеринарномедицинска
служба регистрира събирателните центрове
съгласно чл. 137 ЗВД. Регистрацията на събирателните центрове може да бъде само за
определен вид животни, само за животни за
разплод, както и само за животни за клане.
НВМС съставя и актуализира списък на регистрираните събирателни центрове и техните
регистрационни номера. НВМС предоставя
на ЕК списъка и го публикува на интернет
страницата си.
(8) Националната ветеринарномедицинска
служба може да заличи регистрацията съгласно
чл. 138, ал. 1 ЗВД в случай, че не се спазват
изискванията по този член или на други разпоредби от тази наредба. Събирателният център
може да бъде регистриран отново съгласно
чл. 137 ЗВД.
(9) Националната ветеринарномедицинска
служба осигурява за регистрираните събирателни центрове достатъчен брой регистрирани
ветеринарни лекари.“
§ 3. Създава се чл. 20:
„Чл. 20. (1) Транспортирането на еднокопитни
се осъществява от превозвачи, получили лиценз
за превоз по чл. 163 ЗВД, и с транспортни
средства, за които има издаден сертификат за
одобрение по чл. 162, ал. 1 ЗВД.
(2) Животните се транспортират при следните условия :
1. превозното средство е конструирано по
начин, непозволяващ животинските екскременти, постеля или храна да се процедят или
изпаднат от него;
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2. превозното средство се почиства и дезинфекцира със средства, включени в регистъра
на Министерството на здравеопазването на
биоцидните препарати, за които е издадено
разрешение за пускане на пазара по реда на
Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и препарати, незабавно след
транспортиране и преди товарене на животни.
(3) Превозвачите имат подходящи почистващи средства, както и дезинфекциращи средства,
и съоръжения за съхраняване на отпадъци и тор,
или разполагат с документи, удостоверяващи,
че тези операции са извършени от одобрен
изпълнител.
(4) Превозвачът е задължен да поддържа
регистър, съдържащ следната информация,
която да се съхранява за период от най-малко
3 години:
1. места, дати на товарене, наименование
и адрес на животновъдния обект или събирателния център, от където животните са били
натоварени;
2. места и дати на доставка, име или наименование, адрес на получателя;
3. видове и брой транспортирани еднокопитни;
4. дата и място на дезинфекциране;
5. подробно описание на придружаващите
документи, включително номера;
6. очаквана продължителност за всяко пътуване.
(5) Превозвачите са отговорни пратките от
еднокопитни да не влизат в контакт с животни с по-нисък здравен статус от напускането
на животновъдния обект на произход или
събирателния център до пристигането им по
местоназначение.
(6) Националната ветеринарномедицинска
служба осъществява контрол на превозвачите
за спазването на изискванията по този член
чрез проверка на документацията, придружаваща животните.
(7) Изискванията на този член не се прилагат
при транспортирането на животни на разстояние до 65 км от мястото на заминаването до
местоназначението.
(8) При неспазване на разпоредбите на този
член и разпоредбите, отнасящи се до нарушения
и уведомленията за нарушения, се прилагат
мерките, предвидените в член 26 от Регламент
(ЕО) № 1/2005.“
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 14 се изменя така:
„14. „Събирателен център“ е животновъден
обект, в който се събират еднокопитни животни, произхождащи от различни животновъдни
обекти, с цел образуване на партида, предназначена за търговия. Събирателните центрове
са с търговска цел и трябва да отговарят на
изискванията, установени в чл. 19.“
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§ 5. В § 1а от допълнителните разпоредби
след думите „Директива на Съвета 90/426/
ЕЕС от 26 юни 1990 г. за здравно ветеринарните условия за придвижване и внос от трети
страни на еднокопитни животни“ се поставя
запетая и се добавя „и изискванията на чл. 7
от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли
2008 г. за опростяване на процедурите по
вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO, обнародвана в
ОВ, бр. L 219 от 2008 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Националния институт
за паметниците на културата (НИПК)“ се заменят с „Националния институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН)“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на проекти, включващи
строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени
преди посещението на място по чл. 26, ал. 2, с
изключение на разходите по чл. 21, ал. 1, т. 4.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
(3) В случаите на предоставяне на финансова
помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4, 5 и
6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.
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(4) В случаите на кандидати общини не се
прилага изискването на ал. 2 по отношение на
функционалната несамостоятелност.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Максималният размер на финансовата
помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1
за кандидатите и/или ползвателите юридически
лица с нестопанска цел, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП).“
§ 4. В чл. 12, ал. 7 думите „се обезсилва“ се
заменят със „се връща на издателя“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „Закона за вероизповеданията“ се добавя „или признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от същия
закон“.
2. В ал. 2 се правят следните допълнения:
а) в т. 3 след думата „регистрация“ се добавя
„или седалище“;
б) създава се точка 4:
„4. местните поделения на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато е предоставена финансова помощ за изготвяне на интегриран план за обновяване на населеното място по реда на тази
наредба, всеки следващ инвестиционен проект
се подпомага при условие, че е съобразен с
параметрите, заложени в този план.“
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в т. 1 след думата „осветление“ се поставя
точка и запетая и се добавя „реконструкция,
реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите
пространства, включително вертикална планировка“;
б) в т. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „включително чрез финансов лизинг“;
в) в т. 4 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „както и разходи за изработване на информационна/и табела/и или
билборд/ове“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг на
активи по ал. 1, т. 2 е допустимо при условие,
че ползвателят на помощта стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата на
подаване до РА на заявката за окончателно
плащане.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел определяне
на основателността на предложените разходи.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени от
един доставчик, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните
изпълнители/доставчици.“
6. Създават се нови ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
„(6) В случаите по ал. 4 и 5 може с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания в
съответната област.
(7) Оферентите по ал. 4 и 5 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(8) В случаите по ал. 4 и 5 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно
приложение № 2а. В случаите по ал. 4, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.
(9) Списък с разходите по ал. 5, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.
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(10) Редът на ал. 4 и 5 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7,
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.
(11) За предварителни разходи по ал. 1,
т. 4, извършени преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14,
ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при
подаване на заявлението за подпомагане
представят заверено от възложителя копие
на всички документи от проведената съгласно
изискванията на ЗОП или НВМОП процедура
за избор на изпълнител/и.
(12) В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява чрез съпоставяне с
референтни цени или от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 6, за разходите, за
които няма определени референтни цени.“
7. Досегашната ал. 4 става ал. 13, а думите
„по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.
8. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финансов лизинг“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. за данък добавена стойност (ДДС), с
изключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за която кандидатът не е изпълнил
условията и реда на чл. 21, ал. 4 и 5 или не е
спазен ЗОП/НВМОП;“.
4. Създават се т. 14, 15, 16 и 17:
„14. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор, в случаите на
финансов лизинг;
15. закупуване на нови съоръжения чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията
на чл. 21, ал. 2;
16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено
създадени условия за получаване на помощта,
с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
17. за изработване на информационни табели
или билбордове със стойност, надвишаваща
15 000 лв.“
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
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(ОРА)“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“.
2. В ал. 3 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с
„ПРСР“, а „ОРА“ се заменя с „ОДФ – ПСМП“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ОРА“ се заменя с
„ОДФ – ПСМП“.
2. В ал. 2 думите „Областната разплащателна
агенция“ се заменят с „Областната дирекция на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 абревиатурата „ОРА“ се заменя
с „ОДФ – ПСМП“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в основния текст думата „четири“ се
заменя с „пет“;
б) създава се т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е присъствал
при извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за посещението на място,
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на проекти, включващи строително-монтажни работи, в срок до 30 работни
дни от подаване на заявлението за подпомагане
длъжностно лице от РА задължително извършва
посещение на място по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думите
„ал. 1, т. 1“ се добавя „и т. 3“, а след думите
„10 работни дни от“ се добавя „получаване на“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
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а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с „и/
или по“;
б) създава се нова т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата комисия по чл. 21, ал. 6, който се удостоверява
с акта за нейното създаване и до датата на
вземане на решение за оценка.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти до изтичане
на срока по ал. 4, РА отказва финансиране или
финансовата помощ се намалява в съответствие
с неотстранените нередности.“
7. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(8) При отказ или прекратяване на проце
дурата по реда на ал. 6 или 7 кандидатът може
да кандидатства отново с нов проект по реда
на наредбата.“
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.
(3) Правилата за работа по ал. 2 се публикуват на електронните страници на РА и ПРСР.“
2. Досегашните ал. 1а, 1б и 2 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 13. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „чл. 26, ал. 2“ се заменят
с „чл. 26, ал. 3“.
2. В т. 3 думите „чл. 26, ал. 3“ се заменят
с „чл. 26, ал. 4“.
3. В т. 5 след думите „чл. 8, ал. 1“ се добавя
„или надхвърли максималния размер в случаите
по чл. 9, ал. 2“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „подпомагане“ се
поставя запетая и се добавя „която подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс“.
2. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионалните разплащателни агенции (РРА – РА)“ се заменят с
„областните дирекции на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна
агенция“ (ОДФ – РРА – РА)“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
3. В ал. 4 абревиатурата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 16. В чл. 34, ал. 1 абревиатурата „РРА“ се
заменя с „ОДФ – РРА – РА“.
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§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разплащателна агенция“ се заменят с „Областната дирекция
на фонда – отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
2. В ал. 2 абревиатурата „РРА“ се заменя с
„ОДФ – РРА – РА“.
§ 18. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „получаване“.
2. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. когато е необходимо експертно становище
от комисия за проверка на цялата или на част
от инвестицията при подаване на заявка за
плащане, той се удължава със срока на работа
на комисията, който се удостоверява с акта за
нейното създаване от изпълнителния директор
на РА и до датата на вземане на решение за
оценка.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации.“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след приключване на проверката на място.
(7) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
ползвателят може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
§ 19. В чл. 39 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ,
с изключение на процедурите за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4,
за които при подаване на заявлението за подпомагане представя заверено от възложителя
копие от документацията от проведената процедура по ЗОП или НВМОП.
(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедурите за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
Европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
и утвърдени от изпълнителния директор на РА
процедури за предварителен и/или последващ
контрол.“
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§ 20. Член 40 се отменя.
§ 21. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава точка 5:
„5. да не изгражда подземна техническа
инфраструктура или да реконструира съществуващата подземна техническа инфраструктура
при реконструкция и/или изграждане на улична
мрежа.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изискването на ал. 1, т. 2 да не преотстъпва ползването на актива не се прилага за
инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5 в случаите,
когато в заявлението за подпомагане е обосновано, че обичайното предназначение на актива
е свързано с преотстъпване на ползването му
на трети лица.“
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 16 думите „чл. 27, ал. 4“ се заменят
с „чл. 25, ал. 4“.
2. Създават се т. 31, 32, 33, 34 и 35:
„31. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони(ОВ, L 368 от 23.12.2006).
32. „Референтни цени“ са цени, ползвани от
РА за сравнение при определяне основателността
на разхода за различни инвестиции.
33. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти или
установяване ползване на обща инфраструктура,
финансирана от ПРСР, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целите на
мярката по ПРСР.
34. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.
35. „Реставрация на сгради с религиозно
значение“ е системен процес от дейности,
които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и
улесняване на тяхното възприемане и оценка
при максимално запазване на автентичността
им и без промяна на предназначението им.“
§ 23. В § 18 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм.,
бр. 11 от 2010 г.) се правят следните изменения:
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1. В основния текст думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14, ал. 1, т. 1“.
2. В т. 1 след думите „на същите“ се добавя
„кандидати“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. Заявления за подпомагане, подадени в
следващ период за прием от кандидати със
сключен/и договор/и по предходен/и период/и
за прием, се отхвърлят.“
§ 24. Създава се ново приложение № 2а
към чл. 21, ал. 8:
„Приложение № 2а
към чл. 21, ал. 8
(дата)
(име и адрес на кандидата)
(име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки
с тяхната техническа спецификация (в случай
че тя е по-подробна, може да я приложите към
бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента
2. Техническа спецификация, съответстваща
на тази в настоящото запитване
3. Цена, включваща и ДДС
4. Валидност на офертата
Офертата трябва да съдържа цялата необходима
информация, за да бъде оценена. Да бъде представена на официална бланка на представляваното
от Вас дружество, подписана, подпечатана и да
ни бъде изпратена или доставена лично.

Подпис.....................................
(печат) (име на кандидата)“
§ 25. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се изменят така:
„5. Решение на компетентния орган на
ЮЛНЦ или местното поделение на вероизповеданието за кандидатстване по ПРСР
2007 – 2013 г.;
6. Копие от учредителен акт или устав, или
дружествен договор (не се изисква от кандидати общини);
7. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане (не се изисква от кандидати общини и
граждански дружества);
8. Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
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9. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция
на НАП не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане (не се изисква от кандидати общини);
10. Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по несъстоятелност и не е
обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението (не се изисква от кандидати
общини и граждански дружества);
11. Удостоверение, че кандидатът не е в
производство по ликвидация, издадено не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението (не се изисква от кандидати
общини и граждански дружества);“
б) в т. 18 се създава трето изречение: „(При
кандидат гражданско дружество документите в
точката се представят от всеки съдружник за
съответния недвижим имот);“
в) точка 22 и 23 се изменят така:
„22. Кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП, в случаите по чл. 21, ал. 4 – най-малко
три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество, срок на валидност на офертата,
дата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, както и в случай че тя е част от
доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената
следва да бъде определена в левове или евро
с включен ДДС. Офертите се издават не покъсно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване,
съоръжения, включително компютърен софтуер
и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите – чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2а.
Кандидатите посочват избрания оферент;
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23. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 21, ал. 5 – една
независима оферта в оригинал, която съдържа
фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, с цел
съпоставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с включен ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружава от техническа спецификация в
случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са
вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни
лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва
да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за
камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 2а. Заверено копие от предварителни или
окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка, модел,
цена в левове или евро и срок. В договорите
се описва ДДС;“
г) точка 24 се изменя така:
„24. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 21,
ал. 4 – обосновка във всеки един от случаите,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена;“
д) в т. 25 след думите в скобите „тези услуги“
се поставя запетая и се добавя „когато те са
извършени преди подаване на заявлението за
подпомагане“;
е) създават се т. 27, 28, 29 и 30:
„27. Kоличествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.
28. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за
кандидати юридически лица с нестопанска цел).

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

29. Заверено от възложителя копие на
документите от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи по чл. 21,
ал. 1, т. 4, извършени преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане (в случаите,
когато се кандидатства за подпомагане на
такива разходи от кандидат, който се явява
възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП).
30. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП – заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки – обект на инвестицията, с
определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС.
Доставчиците или изпълнителите по договорите следва да бъдат регистрирани за местни
лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а за чуждестранни лица – следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.“
2. Текстът „Забележка. * Допълнителни документи, задължителни за юридически лица и
читалища“ под таблицата се заличава.
3. След раздел „общи документи“ от таблица
„ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ“ се създава
раздел „ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ,
КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕРПОИЗПОВЕДАНИЯТА,
ПРИЗНАТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО
СИЛАТА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА“:
„

ПРИДРУЖ АВАЩИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО
СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ МЕСТНИ ПОДЕЛЕНИЯ
НА ВЕРПОИЗПОВЕДАНИЯТА, ПРИЗНАТИ ЗА
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 10
ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
(Моля, отбележете приложените към заявлението
документи)
Общи документи
1.

Заявление за подпомагане (по образец). 

2.

Копие от документ за самоличност на
представляващия местното поделение
на вероизповеданието.


3.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се
подават от представляващия.
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4.

Решение на компетентни я орган на
местното поделение на вероизповеданието
за кандидатстване по ПРСР 2007 – 2013 г.
(съгласно неговия устав).


кандидатстване (при извършване на
строително-монтажни работи, за които се
изисква разрешение за строеж съгласно
Закона за устройство на територията). 

5.

Заповед, п ро т окол за избор и ли
решение, издадени или утвърдени от
компетентния орган съгласно устава на
БПЦ, които да доказват легитимността
на настоятелството.


6.

Заверено копие на устава на БПЦ (от
кандидата).


16. Становище от общината, че обектът
не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено от архитектурно заснемане
(п р и и з в ъ р ш в а н е н а с т р о и т е л н о монтажни работи, за които не се изисква
разрешение за строеж съгласно Закона
за устройство на територията).


7.

Удостоверение за представителна власт,
издадено от съответната митрополия не
по-рано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане. 

8.

Копие от регистрация по БУЛСТАТ.

9.

Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към
държавата, издадено от съответната
териториална дирекция на НАП не порано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане. 



10. Копие от регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност, в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС.

11. Ре ш е н и е н а о б щ и н с к и я с ъ в е т, ч е
дейностите по проекта отговарят на
приоритетите на общинския план за
развитие.

12. Справка за имуществото на местното
поделение на БПЦ, заверена от съот
ветното епархийско управление, изда
дена по образец, одобрен от Светия
Синод, съгласуван с МЗХ и РА.



13. Коп ие о т док у мен т за с обс т венос т
и/или ползване, договор за наем на
сградите/помещенията/земята, които
ще се обновяват и/или в които ще се
монтират съоръженията, за закупуване
и/или инсталиране на нови съоръжения
и/или обновяване на сградите и/или
помещенията, за които не се изисква
разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В
случай на договор за наем той трябва
да бъде в сила най-малко 6 години след
датата на кандидатстване.

14. Копие от решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда
или копие от решение по оценка на
въздействие върху околната среда, когато
това се изисква съгласно Закона за
опазване на околната среда.

15. Копие от одобрен идеен и/или технически/
работен проект с количествени сметки
на проектантите към всяка от неговите
части и копие от разрешение за строеж,
издадено от съответната община, заедно
с документ за собственост на земята/
сг ра дат а , к ъ де т о ще с е и зв ърш ват
строително-монтажните работи, или
учредено право на строеж за срок не
по-малък от 6 години след датата на

17. Кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП в случаите по чл. 21,
а л. 4 – на й-ма л ко т ри с ъпос та ви м и
независими оферти в оригинал, които
с ъ д ърж ат фи рм ат а н а т ърг ов с ко т о
дружество, срок на валидност на офертата,
дата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, за всяка доставка/
услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/
услуги, договорирани с един доставчик/
изпълнител на обща стойност повече
от левовата равностойност на 15 000
евро. Цената следва да бъде определена
в левове или евро с вк лючен ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания
оферент и се придружават от техническа
спецификация в случаите на закупуване
на т ра нспор т н и с редс т ва, ма ш и н и,
оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана
техника. Оферентите – местни лица,
т рябва да са вписани в т ърговск и я
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – ч у ж дест ранни лица,
с лед в а д а п р едс т а в я т док у мен т з а
правосубектност съгласно националното
им законодателство. Оферентите на
строително-монтажни работи, местни
и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и
да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни
работ и от съот вет ната категори я
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Оф ер т и т е с е п ри д ру ж а ват о т
на п ра вен и т е за п и т ва н и я за офер т и
съгласно приложение № 2а. Кандидатите
посочват избрания оферент.

18. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в слу чаите по
чл. 21, ал. 5 – една независима оферта
в оригинал, която съдържа фирмата
на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента,
с цел съпоставяне с референтните цени
и определяне на основателността на
предложените разходи за всяка доставка/
услуга на стойност, по-голяма от левовата

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

равностойност на 15 000 евро, както
и в случай, че тя е част от доставки/
услуги, договорени с един доставчик/
изпълнител на обща стойност повече
от левовата равностойност на 15 000
евро. Цената следва да бъде определена
в левове или евро с вк лючен ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания
оферент и се придружава от техническа
спецификация в случаите на закупуване
на т ра нспор т н и с редс т ва, ма ш и н и,
оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана
техника. Оферентите – местни лица,
т рябва да са вписани в т ърговск и я
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферен т и те – ч у ж дест ранни лица,
с лед в а д а п р едс т а в я т док у мен т з а
правосубектност съгласно националното
им законодателство. Оферентите на
строително-монтажни работи, местни
и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и
да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни
работ и от съот вет ната категори я
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2
ЗКС. Оф ер т и т е с е п ри д ру ж а ват о т
на п ра вен и т е за п и т ва н и я за офер т и
съгласно приложение № 2а. Заверено
копие от предварителни или окончателни
договори за услуги, работи, доставки
(в т.ч покупка на оборудване) – обект
на инвестицията, с определени марка,
модел, цена в левове или евро и срок.
В договорите се описва ДДС.

19. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 21,
ал. 4 – обосновка във всеки един от
случаите, когато не е избрана офертата

с най ниска цена.
20. Копия от договори за предоставяне на
услуги, свързани с консултации, разходи
за архитекти и инженери, включващи
разходите за предпроектни проучвания,
подготовка на идеен и/или работен/
технически проект, в обхват и съдържание
съгласно Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ,
разходите за изготвяне на доклад за оценка
на съответствието на инвестиционния
проект със съществените изисквания
към строежите, строителен надзор, такси,
анализ на икономическите и социалните
ползи, необходими за подготовката,
изпълнението и отчитането на дейностите
по п роек та (п ри кан ди датст ване за
финансиране на тези услуги, когато
те са извършени преди подаване на
заявлението за подпомагане), както и
обосновка за избора на изпълнител.
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21. Коп и я о т ра зп иск и и/и л и фа к т у ри
за усл у г и, свързани с консул тации,
ра зход и з а арх и т ек т и и и н женери,
включващи разходите за предпроектни
проучвания, подготовка на идеен и/или
работен/технически проект, в обхват и
съдържание съгласно Наредба № 4 от
2001 г. на МРРБ, разходите за изготвяне
на доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите, строителен
надзор, такси, анализ на икономическите
и социалните ползи, необходими за
подготовката, изпълнението и отчитането
на дейностите по проекта, в случаите,
когато разходите са извършени преди
подаване на заявлението за подпомагане. 
22. Kоличествено-стойностни сметки (когато
е приложимо) на хартиен и електронен
носител.

23. Заверено о т въ злож и т ел я копие на
документите от проведената съгласно
изиск вани я та на ЗОП и ли НВМОП
процедура за избор на изпълнител/и за
разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4, извършени
преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане (в случаите, когато се
кандидатства за подпомагане на такива
разходи от кандидат, който се явява
възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5

ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП).
24. За кандидат, който не се явява възложител
по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП – заверено копие от
предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки – обект на
инвест иц и я та, с оп ределени марка,
модел, цена в левове или евро и срок. В
договорите се описва ДДС. Доставчиците
или изпълнителите по договорите трябва
да бъдат регистрирани за местни лица
в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а за – чуждестранни
лица, следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното
им законодателство. Оферентите на
строително-монтажни работи, местни
и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона
за камарата на строителите (ЗКС) и
да могат да извършват строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно
 “
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.

4. В таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5“ се правят
следните изменения:
а) в заглавието на таблицата думите „т. 1
и“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. Декларация, че в срок до 5 години след
сключване на договора за отпускане на финансова помощ няма да изгражда подземна
техническа инфраструктура или да реконструира
съществуващата подземна техническа инфра-
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структура при реконструкция или строителство на улица/и (попълва се само за проекти,
включващи реконструкция или строителство
на улица/и).“
5. В таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4:“се правят
следните изменения:
а) в т. 3 след думата „вероизповеданието“
се добавя „регистрирано по чл. 20 от Закона
за вероизповеданията“.
б) текстът под таблицата „Забележка. *
За местни клонове на вероизповеданията.“ се
заличава.
6. В таблица „Декларации“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 след думата „държавата“ се добавя
„(не се попълва от кандидати общини)“;
б) в т. 7 думите „шест години от датата на
кандидатстване за подпомагане“ се заменят с
„пет години от датата на сключване на договора
за отпускане на финансова помощ“;
в) досегашната т. 12 става т. 13 и се създава
нова т. 12:
„12. Декларирам, че проектът, с който
кандидатствам, не генерира приходи и е в
обществен интерес (не се попълва за проекти,
подадени от кандидати общини, и за проекти
по чл. 7, ал. 2).“
§ 26. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 от раздел І „Документи, които
ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за авансово плащане“ след думата „пълномощно“ се добавя „или заповед на кмета“.
2. В подраздел „Общи документи“ от раздел
II „Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за междинно и
окончателно плащане“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 7 след думата „пълномощно“ се добавя
„или заповед на кмета“;
б) в т. 8 думите в скобите „в случаи на
ползвател ЮЛНЦ“ се заменят с „не се изисква
от кандидати общини и местни поделения на
вероизповеданията“;
в) в т. 11, 12, 13 и 14 в края на изреченията
се поставят скоби и се добавя „не се изисква
от кандидати общини и местни поделения на
вероизповеданията“;
г) точки 21 и 23 се изменят така:
„21. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружено от пълно дневно
банково извлечение.
23. Приемно-предавателен протокол между
доставчика и ползвателя на помощта с детайлно
описание на техническите характеристики.“;
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д) създава се т. 27:
„27. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
§ 27. Навсякъде в приложенията към наредбата абревиатурата „(ОРА)“ се заменя с
„(ОДФ – ПСМП)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 29. За подадените заявления за подпомагане
преди влизане в сила на тази наредба не се
прилага § 1, т. 2, § 6, т. 1, § 7, т. 1, буква „в“,
т. 4 и 5 и § 8 по отношение на т. 17.
§ 30. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г.
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони(ОВ, L 368 от
23.12.2006), § 2, т. 2 се прилага за всички заявления за подпомагане, подадени след 12 август
2008 г., за които няма сключени договори за
подпомагане.
§ 31. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г.; попр. бр. 29
от 2010 г.; изм., бр. 37 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 15 думите „Алинеи 10, 11 и
12“ се заменят с „Алинеи 10 и 11“.
2. В чл. 27, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. закупуване на лизинг на недвижима
собственост;“.
3. В т. 52 от § 1 на допълнителните разпоредби думите „усвояване на средства над
максималния размер на общо допустимите
разходи по мярката“ се заменят с „осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР“.
4. В наименованието на приложение № 9а
към чл. 26, ал. 16 и 17 думите „ал. 16“ се заличават.
§ 32. В Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от
2008 г.; изм., бр. 37 от 2010 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 6, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. сгради и оборудване за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници
за покриване на собствените енергийни нужди
на предприятието;“.
2. В т. 47 от § 1 на допълнителните разпоредби
думите „усвояване на средства над максималния
размер на общо допустимите разходи по мярката“
се заменят с „осъществяване на предимство в
противоречие с целите на мярката по ПРСР“.
3. В § 44 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.)
думите „§ 8, т. 8“ се заменят с „§ 8, т. 9“.
§ 33. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11 и 37 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на кандидати общини не се
прилага изискването на ал. 2 по отношение на
функционалната несамостоятелност.“
2. В чл. 23, ал. 11 думите „ал. 4, 5 и 6“ се
заменят с „ал. 4 и 5“.
3. В чл. 24 се създава т. 16:
„16. изработване на информационни табели
или билбордове със стойност, надвишаваща
15 000 лв.“
4. В т. 35 от § 1 на допълнителните разпоредби думите „усвояване на средства над
максималния размер на общо допустимите
разходи по мярката“ се заменят с „осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР“.
5. В приложение № 5 към чл. 28, ал. 2, т. 2
се правят следните изменения:
а) на ред първи думите в скобите „към края
на 2005 г.“ се заличават;
б) на ред втори думите в скобите „към края
на 2005 г.“ се заличават.
6. В § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11 и 37 от 2010 г.) думите „и
§ 6, т. 4 и 5“ се заменят с „§ 6, т. 4 и 5 и § 7,
т. 1, буква „г“.
§ 34. В т. 31 от § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2008 г.; изм., бр. 37 от 2010 г.) думите „усвояване
на средства над максималния размер на общо
допустимите разходи по мярката“ се заменят с
„осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката по ПРСР“.
§ 35. В т. 32 от § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм.,
бр. 37 от 2010 г.) думите „усвояване на средства
над максималния размер на общо допустимите
разходи по мярката“ се заменят с „осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР“.
Министър: М. Найденов
4758

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„АРХИВИ“
Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 1987 г.
за класифицирането, научно-техническото
обработване, съхраняването и използуването
на научно-техническите документи в организациите (обн., ДВ, бр. 67 от 1987 г.; попр.,
бр. 15 и 16 от 1988 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 1 от 1987 г. за класифицирането, научнотехническото обработване, съхраняването и използуването на научно-техническите документи
в организациите (обн., ДВ, бр. 67 от 1987 г.;
попр., бр. 15 и 16 от 1988 г.).
Председател: Г. Бакалов
4832

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ОБЩИ ПРАВИЛА

за условията за доставяне на пощенските
пратки и пощенските колети
(Приети с Решение № 581 от 27.V.2010 г. на
Комисията за регулиране на съобщенията)
Чл. 1. С тези общи правила се определят
условията, отнасящи се до доставянето на пощенските пратки и пощенските колети.
Чл. 2. Общите правила се прилагат от
операторите, лицензирани за извършване на
универсалната пощенска услуга, и от операторите, лицензирани за извършване на услуги,
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включени в обхвата на универсалната пощенска
услуга на територията на цялата страна или на
част от нея.
Чл. 3. Доставянето на пощенските пратки
и пощенските колети се извършва:
1. в пощенските кутии на получателите,
поставени на адреса на получаване;
2. в пощенските служби на пощенските
оператори;
3. в други звена на пощенската мрежа;
4. в места или съоръжения, договорени
между пощенските оператори и потребителите.
Чл. 4. (1) Непрепоръчаните пощенски пратки
се доставят в пощенската кутия на получателя,
поставена на подходящо, достъпно и безопасно
място, освен ако в договора между последния
и пощенския оператор не е предвидено друго.
(2) Когато пощенските пратки по чл. 4,
ал. 1 са с размери, непозволяващи извършване
на доставянето в пощенската кутия, същите
се доставят на адреса на получателя. Когато
при посещението на адреса поради отсъствие
пощенската пратка не може да бъде доставена,
в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят да се яви за
получаване на пратката в пощенската служба
в срок, определен от пощенския оператор, не
по-кратък от 20 дни, но ненадхвърлящ 30 дни
от датата на получаване в пощенската служба
за доставяне. Броят на служебните известия и
времевият интервал на уведомяване на получателите се определят от пощенските оператори в
Общите условия на договора с потребителите по
чл. 21, ал. 1 ЗПУ (Общите условия), като броят
на служебните известия е не по-малък от две.
Чл. 5. (1) Препоръчаните пощенски пратки се
доставят на адреса на получателя срещу подпис.
(2) Препоръчаните пощенски пратки по ал. 1
може да се доставят на лице, пълнолетен член
на домакинството на получателя, живеещо на
адреса, посочен в пратката, срещу подпис и
документ за самоличност, като в служебните
документи се вписват трите имена на лицето,
получило пратката.
(3) Когато при посещението на адреса
поради отсъствие на получателя по ал. 1 или
лицето по ал. 2 пощенската пратка не може да
бъде доставена, в пощенската кутия се оставя
писмено служебно известие с покана получателят да се яви за получаване на пратката в
пощенската служба в срок, определен от пощенския оператор, не по-кратък от 20 дни, но
ненадхвърлящ 30 дни от датата на получаване
в пощенската служба за доставяне. Броят на
служебните известия и времевият интервал на
уведомяване на получателите се определят от
пощенските оператори в общите условия на
договора с потребителите, като броят на служебните известия е не по-малък от две.
Чл. 6. Непрепоръчани и препоръчани пощенски пратки, адресирани до еднолични
търговци и юридически лица, се доставят на
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посочения върху пратката адрес или на адреса
за кореспонденция, освен ако в сключен между
пощенския оператор и съответното лице договор
не е предвидено друго.
Чл. 7. (1) Доставянето на пощенски пратки
с обявена стойност се извършва в пощенската
служба на получаването им, за което получателите се уведомяват от пощенските оператори
с писмено служебно известие. Броят на известията и времевият интервал на уведомяване
на получателите се определят от пощенските
оператори в общите условия, като броят на
известията е не по-малък от две.
(2) Доставяне на пощенски пратки с обявена стойност може да се извършва и на адреса
на получателя, ако за това има допълнително
споразумение с подателя или получателя, сключено по реда на общите условия на договора
с потребителите.
Чл. 8. (1) Доставянето на пощенски колети без и със обявена стойност се извършва в
пощенската служба на получаването им, за
което получателите се уведомяват от пощенските оператори с писмено служебно известие.
Броят на известията и времевият интервал на
уведомяване на получателите се определят
от пощенските оператори в общите условия
на договора с потребителите, като броят на
известията е не по-малък от две.
(2) Доставяне на пощенски колети без и
със обявена стойност може да се извършва
и на адреса на получателя, ако за това има
допълнително споразумение с подателя или
получателя, сключено по реда на общите условия на договора с потребителите.
Чл. 9. (1) Доставянето на пощенски пратки
и пощенски колети с наложен платеж се извършва в пощенската служба на получаването
им, за което получателите се уведомяват от
пощенските оператори със служебно известие.
Броят на известията и времевият интервал на
уведомяване на получателите се определят
от пощенските оператори в общите условия
на договора с потребителите, като броят на
известията е не по-малък от две.
(2) Доставяне на пощенски пратки и пощенски колети с наложен платеж може да се
извършва и на адреса на получателя, ако за
това има допълнително споразумение с подателя
или получателя, сключено по реда на общите
условия на договора с потребителите.
Чл. 10. Пощенски пратки и пощенски колети, адресирани „до поискване“, се доставят
на получателя в пощенската служба на получаването им срещу документ за самоличност.
Чл. 11. Получателите на пощенски пратки
и пощенски колети могат да упълномощават
други лица да ги получават. Управителните и
представляващите органи на юридически лица
и еднолични търговци могат да упълномощават
свои служители да получават пощенските пратки
и колети. Видът на пълномощните се опреде-

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ля от пощенския оператор в общите условия
на договора с потребителите в съответствие с
действащото законодателство.
Чл. 12. (1) Доставянето на пощенски пратки
и пощенски колети, адресирани до получатели,
които живеят извън границите на населеното
място, се извършва в пощенската служба на
получаването им.
(2) При писмено заявено желание на получателите по ал. 1 може да бъдат уведомявани за
наличието на тяхно име на пощенски пратки и
колети, ако за това има изрично допълнително
споразумение, сключено по реда на общите
условия на договора с потребителите.
(3) Непрепоръчани кореспондентски пратки,
адресирани до получатели по ал. 1, може да
се доставят и в други места или съоръжения,
договорени между пощенските оператори и
потребителите. Съоръженията се поставят на
подходящи места – достъпни за пощенските
оператори и за потребителите.
Чл. 13. (1) Когато получателите на пощенски пратки и пощенски колети са сменили
адреса си, пратките и колетите се препращат
служебно на новия им адрес, ако е известен на
пощенската служба или има изрично указание
за препращането от подателя или получателя,
в писмен или електронен вид.
(2) Цената на услугата по ал. 1 се заплаща
от подателя или получателя.
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Чл. 14. Пощенски пратки и пощенски колети, които не могат да бъдат доставени на
получателите, се връщат на подателите в срок
и при условия, определени в общите условия
на договора с потребителите.
Чл. 15. Недоставени пощенски пратки и
пощенски колети, които не могат да бъдат
върнати на подателите, се третират съгласно
общите условия на договора с потребителите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските
колети се приемат на основание чл. 36, ал. 2
от Закона за пощенските услуги.
§ 2. Тези Общи правила за условията за
доставяне на пощенските пратки и пощенските
колети отменят Общите правила за условията
за доставяне на пощенските пратки, пощенските
колети и пощенските парични преводи, приети
с Решение № 755 от 17.V.2007 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията.
§ 3. Общите правила за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети
влизат в сила от датата на обнародването им
в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
4770

Поправка. Комисията за регулиране на съобщенията прави следните поправки в Решение № 406 от
25 март 2010 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях (ДВ, бр. 31 от 2010 г., стр. 93):
1. В § 1 в чл. 2 т. 6, 7, 8, 9 и 10 да се четат съответно т. 1, 2, 3, 4 и 5.
2. В § 2 в чл. 5 т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 да се четат съответно т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
3. В § 6 в § 1 от допълнителната разпоредба т. 7, 8, 9, 10, 11 и 12 да се четат съответно т. 1, 2, 3, 4,
5 и 6.
4866
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
27. – Агенцията по вписванията на основание
чл. 22, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ
обявява за невалидна следната Карта за идентификация № 0693407 на Поделение 24150 с ЕИК
0006953244896.
4878
9. – Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление № РД-48-9 от 2.VI.2010 г. възлага на
„ТРС“ – ЕАД, БУЛСТАТ 121015362, София, ул.
Христо Белчев 8, ет. 5, представлявано от Пламен
Димитров Георгиев, следния недвижим имот:
20PV000263 – магазин за целулоза и хартия в жск
Снежанка, Пловдив, бул. Васил Априлов 100, ет.
1, актуван с акт за държавна собственост № 2765
от 25.I.1993 г. Магазинът е застроен на площ
173,41 кв. м в подблоковото пространство на жск
Снежанка, актувани са и 1,76 % идеални части
от общите части на сградата, която е разположена в парцел I – жилищно строителство на кв.
249 – стар, по плана на Пловдив, при граници на
магазина: от юг – магазин на ДФ „Марица“, от
изток – проход, от запад – бул. Васил Априлов,
и от север – бул. Шести септември. Магазинът
се състои от две нива – търговска зала, склад и
санитарен възел. Магазинът е с идентификатор
56784.518.1482.6.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-48 от 3.VI.2009 г. на ИД на АГКК, за сумата
451 100 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
4835
87. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН, София, обявява конкурс за
научен сътрудник по 01.05.14 електрохимия (вкл.
химични източници на тока) за нуждите на
секция „Електрохимия на твърдите електролити“
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ИЕЕС, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 979-32-25.
4847

СЪДИЛИЩА
Ловешкият окръжен съд призовава Красимир
Петров Александров с постоянен адрес Плевен,
ул. П. Р. Славейков 30, вх. В, ет. 6, ап. 27, да се
яви в съда на 16.VІІ.2010 г. в 9 ч., като въззиваема страна по в.гр.дело № 179/2010, заведено от
Петър Александров Александров против Решение
№ 134 от 4.ІV.2008 г. по гр.д. № 1596/2007 г. на
РС – гр. Ловеч.
4939
Софийският градски съд, гражданско отделение, 9 състав, призовава Веселин Славов Халачев
с последен адрес София, ж.к. Банишора, бл. 17А,
ет. 5, ап. 17, да се яви в съда на 23.IX.2010 г. в
14,30 ч. като ответник по гр.д. № 4927/2007, заведено от Златка Иванова Янкулова и Александър

Иванов Янкулов по чл. 88, ал. 1 и чл. 236, ал. 2
ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4919
Софийският градски съд, административно
отделение, III-В състав, призовава Крум Алексиев
Алексиев с последен адрес София, ж.к. Левски,
Зона Г, бл. 36, вх. В, ет. 6, ап. 79, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.XI.2010 г. в
15,30 ч. като заинтересована страна по адм.д.
№ 3354/2006, заведено по жалба от Величко М.
Величков, Иванка С. Данчева, Диана С. Калчева-Йовчева, Евдокия Е. Йовчева-Боянова, Катя
И. Димитрова, Димитър Н. Димитров, Иванчо
В. Георгиев, Тончо Т. Карадашки, Десислава Г.
Сухарева, Георги С. Сухарев, Венка Й. Сухарева,
Борис К. Лазаров, Мирка Н. Николова, по ЗУТ.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4871
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІ-В състав, призовава Лиана Георгиева
Николова с последен адрес София, ул. Хайдушка гора 26, вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 17.ХІ.2010 г. в 14,30 ч.
като заинтересована страна по ахд № 3738/2003,
заведено от Елиза Евтимова Илиева и други
срещу СОС. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще бъде
гледано при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4870
Асеновградският районен съд въз основа
на издадено определение, постановено по гр.д.
№ 890/2010 по описа на съда, V гр. с., по молба
на Георги Григоров Джиголинов от Асеновград,
ул. Кирил и Методий 8, и Григор Менчев Джиголинов от Асеновград, ул. Мулдавска 5, и на
основание чл. 562 ГПК издава заповед, с която
се отправя покана до държателя на временно
удостоверение № 188 от 10.XII.1997 г. за 186 бр.
налични, поименни, обикновени, с право на глас,
акции от капитала на дружеството, с номинална
стойност 1000 неденоминирани лв., с № от 76718
до № 76903, издадено от „Калцит“ – АД, ЕИК
115005545, да заяви своите права най-късно до
деня на заседанието на съда за произнасянето по
обезсилването, което ще се проведе на 21.IX.2010 г.
от 9,30 ч., като в противен случай ценната книга
ще бъде обезсилена по молба на Георги Григоров
Джиголинов от Асеновград, ул. Кирил и Методий
8, и Григор Менчев Джиголинов от Асеновград,
ул. Мулдавска 5. Нарежда на „Калцит“ – АД, ЕИК
115005545, със седалище и адрес на управление
Асеновград, представлявано от Иван Кръстев
Кръстев и Лазар Георгиев Кехайов заедно и поотделно, да не извършва никакви плащания на
приносителя на временното удостоверение № 188
от 10.XII.1997 г. за 186 бр. № от 76718 до № 76903
налични, поименни, обикновени, с право на глас
акции с номинална стойност 1000 неденоминирани лв. от капитала на дружеството, издадено от
ръководството на „Калцит“ – АД, ЕИК 115005545.
4869

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04670/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Три евро“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Лазур, бл. 9,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
складови сделки, както и всякакви други дейности,
разрешени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Мария Стефанова Димитрова.
2514
Бу р г ас к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04673/2007 вписва
дру жество с ограничена отговорност „Инве
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Балкан 26, 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, спедиторски
и превозни сделки, валутни сделки, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, интернет, маркетинг, както и всяка друга дейност,
позволена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Иван Петков Маринов.
2515
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04669/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Дес строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Братя
Миладинови, бл. 27, вх. 3, ет. 6, ап. 33, 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, обмяна на валута (след издаване на
съответното разрешение); финансово-счетоводни
услуги, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, издателски, рекламни, печатарски,
копирни и фризьорски услуги, спедиционни, складови, превозни и хотелиерски (извън дома) услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, експорт-импорт и
реекспорт на стоки, покупка, проектиране, строеж,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или по-нататъчна експлоатация. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Станимир Милчев Николов.
2516
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04671/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Фърниш енд кеър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ж. к. Младост 38, вх. 1, ет. 3, ап. 9, 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, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
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собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
туроператорски, ресторантьорски сделки, тур
агентски сделки, обзавеждане на недвижими
имоти, лизинг, други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Силвия
Богомилова Евтимова-Михалева.
2517
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04674/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Таврос – В.С.“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Бродилово,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови и лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; туроператорски и турагентски
сделки; лизинг, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Валентин Тодоров Христов.
2518
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04668/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „ВФТС – Авто сервиз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 37, вх. 1, ет. 4, ап. 9, и с предмет на
дейност: ремонт и поддръжка (сервизна дейност)
на автомобили, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Николай
Василев Стоянов.
2519
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04667/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Дика 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 45, ет. 1, и с предмет на дейност: строителство и строителни услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, дистрибуторски, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги, други разрешени от
закона сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Владимир Иванов Великов.
2520
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04666/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ахелой инвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Ахелой, ул.
Емона 19, и с предмет на дейност: инвестиране
в недвижима собственост, проектиране и строителство на жилищни сгради, хотели, ресторанти,
санаториуми и др., управление и поддръжка на
недвижими имоти, участие в други дружества в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, търговия, внос, износ,
реекспорт, консултантска дейност, трансфер на
технологии. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителите Теодор Александров Цветков и Иван Янков
Римпев заедно и поотделно.
2521
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04706/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Глобал металс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Айтос,
ул. Арда 17Б, 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; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Янко Георгиев Георгиев.
2522
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04705/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ар Си Ви карго“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Индустриална 2, и с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина; комисионни, спедиционни
сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Дружеството е с
капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителите Стефан Иванов Чобанов и Иво
Мирославов Вашков заедно и поотделно.
2523
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04704/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Булриаллат“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
комплекс „Етъра І“, сгр. 2Б, ап. 2, 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, внос и износ, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
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импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, търговия и услуги с аудиовизуални уредби и носители. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитрияс Змийовс.
2524
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04703/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Профи консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Ивайло 68а, и с предмет на дейност: финансова и счетоводна дейност,
рекламни, хотелиерски и туристически услуги,
търговия, маркетинг, сделки с движимо и недвижимо имущество, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, проектантска и консултантска
дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стоянка Кръстева Кръстева.
2525
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04702/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ю
ЕС Джи трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Лазур, ул. Карлово
28, ет. 6, ап. 21, 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, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква
друга незабранена от закона дейност, която по
обем или предмет предполага извършването є
да става по търговски начин. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юлиян
Стоянов Янков.
2526
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04701/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ленмарт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Месамбрия 39, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба
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, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква
друга незабранена от закона дейност, която по
обем или предмет предполага извършването є
да става по търговски начин. Дружеството е с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Елена
Георгиева Динчева.
2527
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04700/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Бикей
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ливада, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Татиана
Ивановна Бартенева.
2528
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04699/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милван“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 38, вх. 3,
ет. 5, 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, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, валутни 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 и други услуги, производство
и продажба на ел. енергия от възобновяеми енергоизточници. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иван Димитров Димов.
2529
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04698/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Анджи
фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Хаджи Димитър 7, вх. А, ет. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; външнотърговски
сделки; търговия с цигари и спиртни напитки след
издаването на съответен лиценз, 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
чужди лица и дружества; извършване на сделки
с интелектуална собственост, включително с
технологично оборудване и ноу-хау; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; туристически туроператорски
сделки, включително туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство; консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капи-
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тал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Ангелина
Димитрова Данова.
2530
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04697/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Сисо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Айтос, ул.
Братя Миладинови 20, и с предмет на дейност:
превози на стоки, товари и хора, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско посредничество,
комисионни, спедиционни и складови сделки;
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро
и дребно, ремонтни услуги, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и рекламни услуги;
програмни и лизингови сделки; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, счетоводни
и консултантски услуги, преводни услуги, битови услуги, извършване на всякакъв род услуги,
свързани с международния и вътрешния туризъм,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Капка Вълчева Вълева.
2531
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04675/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ариестур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Поморие,
ул. Стара планина 3А, и с предмет на дейност:
услуги на туроператор и туристически агенции,
спомагателни туристически услуги, турагентски
услуги, консултантски услуги и обучения, покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка на недвижими имоти, проектиране, инженеринг, строителство, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стефка Желева Граматикова.
2532
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04676/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Уилмор инвестмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети
Влас, в. с. Вега, ап. 51, и с предмет на дейност:
търговско представителство, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид; рекламни, информационни и
програмни услуги; импресарски, консултантски
услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, туроператорска и турагентска дейност;
търговско посредничество; сделки с интелектуална
собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Сиймор Лиза Мария.
2533
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04677/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Рафаел пропърти
мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: предоставяне на услуги – развитие и
управление на инвестиционни проекти; услуги и
посредничество при проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти; услуги,
посредничество и управление при отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
2534
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04678/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Билд 4Ю“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж. к. Изгрев, бл. 118, ет. 1, ап. 4, и с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански,
хранителни и промишлени стоки и други вещи
в първоначален, обработен и преработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, спедиторски и превозни
сделки, включително превоз на пътници и товари,
лизинг, сделки за покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови, сделки
за извършване на туристически, туроператорски,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
вкл. агентство и комисионерство на местни и
чуждестранни лица, покупко-продажба, ремонт
и сервиз на компютри, офис техника и консумативи за тях и телекомуникационни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Господинов Драгнев.
2535
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04689/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кристанс – Колев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 28, вх. 2, ет. 5, ап. 18, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, внос и износ на автомобили,
сервиз и обслужване на автомобили, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, външнотърговски
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги или други услуги, проектиране, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем или продажба, производство
и продажба на мартеници, железарски услуги.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Красимир Колев Колев.
2536
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04654/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Компютърмакс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 28А, вх. 1, ет. 11, ап. 44, и с предмет
на дейност: производство на стоки с цел търговия
на едро и дребно, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на недвижими
имоти и вещни права върху недвижими имоти,
извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда
и продажбата им, комисионни, спедиционни,
складови, туроператорски и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Тихомир Видев Видев.
2537
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04652/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ха – Ви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Зорница, бл. 19, вх. 2, ет. 8, ап. 22, и с предмет на
дейност: дейности и услуги, свързани с продажба, монтаж, ремонт и поддръжка на климатици
и климатични системи, продажба, изработка и
монтаж на пластмасова, алуминиева дограма,
профили и остъкляване, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, маркетингови, софтуерни, хардуерни, импресарски или други услуги, вътрешно- и
външнотърговски сделки, включващи търговия
с промишлени, хранителни и селскостопански
стоки след издаване на съответните разрешения,
данъчни и експертни консултации, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лизингови и
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, транспортна дейност,
реекспорт на стоки, търговско представителство
и посредничество, производство на селскостопанска продукция, оценка на земя и гори, както
и всякакви други търговски дейности и услуги,
незабранени със закон и непопадащи под специален законоустановен режим. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Хава Хилми Хилми.
2538
Бу ргаск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04649/2007 вписва
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пебел“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
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вление Бургас, ул. Арбанаси 12, 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 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, търговия с автомобили, авточасти и автокозметика,
ремонтна и сервизна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Жельо
Колев Белев.
2539
Бу ргаск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04648/2007 вписва
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дар 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Несебър, ж. к. Младост, бл. 30, вх. А,
ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: проектиране,
инженеринг, строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, хотелиерски
услуги, туристически услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
транспортни услуги с всички видове транспорт,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна
експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Станислава Минчева
Вълчанова.
2540
Бу ргаск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04646/2007 вписва
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рубик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Богориди 25, ет. 1, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на селскостопанска
продукция, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, ту ристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, 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 Рубен Едикович Арутюнян.
2541
Бу ргаск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04645/2007 вписва
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Водолей 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Бургас, бул. Демокрация 75, ет. 1,
ап. 2, 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, програмни, импресарски или други
услуги, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Калоян Петров Калоянов.
2542
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. № 4619/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Богодири 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 36, вх. 2, 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,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, туроператорство, турагентство, туристически, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, строителни 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 управителя Марияна Тодорова Илиева.
2648
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. № 4616/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ер Ес Бългерия“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан
Крум 15Б, ет. 2, с предмет на дейност: сделки по
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, сделки по продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки по търговско представителство
и посредничество, сделки по покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Шахариар Момин.
2649
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. № 4615/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лалекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Гурко 18, ет. 2, 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,
продажба на течни горива, комисионни, складови,
спедиционни, превозни сделки с всякакви МПС
в страната и в чужбина, ремонт на превозни
средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната и
в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

дажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Маркс Камневс.
2650
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. № 4614/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „БГМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур,
ул. Поморие 12, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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, мениджмънт и
строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Крася Кирова Гюрова.
2651
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4766/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хайгашен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Антим I № 4, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, 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 сделки. Дружеството може да придобива по
законен начин всякакви права и да поема задължения, необходими за осъществяване на предмета
му на дейност, както и да изпълнява всякаква
друга работа, която да има за цел улесняването,
напредъка или разширяването на стопанската
му дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Хайг Дер Нишаниан.
2652
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4742/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Тандем електроникс
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 109, вх. В, ет. 4,
ап. 8, с предмет на дейност: изграж дане на
електроинсталации и производство на PVC и
алуминиева дограма, доставка, монтаж и ремонт
на климатични инсталации, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, международна търговия, комисионна, складова, лизингова дейност, спедиторска
и консултантска дейност, транспортна дейност,
рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, проектиране, строителство и
обзавеждане на промишлени и жилищни сгради,
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покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква
друга, разрешена от закона дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Николай Иванов Димов
и Георги Атанасов Тодоров заедно и поотделно.
2653
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4740/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Астре“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 31, вх. 1, ет. 10, ап. 60, с
предмет на дейност: всички туристически сделки
и услуги (след издаване на лиценз, ако се изисква
такъв за дейността), изработка и добив на селскостопанска продукция и продажба на такива стоки
от собствено производство, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, дистрибуторски сделки, складови, комисионни, превозни сделки, спедиционни
сделки, маркетингови услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, рекламни и информационни услуги.
Дружеството е с капитал 5010 лв. и се управлява
и представлява от управителите Живко Петров
Петров и Павлин Кирилов Георгиев заедно и
поотделно.
2654
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4739/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Идеалстрой 3“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 59, вх. 2, ет. 13, с предмет
на дейност: строителни и строително-монтажни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вкл. оказионни сделки, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Евгени Благоев Танчев.
2655
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4738/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вива 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 65, вх. 8, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търовия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Янита Данчева Данчева.
2656
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4748/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Консорциум
инфраструктура – Бургас“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 38 – 39, ет. 2, с предмет на дейност:
строителство на инфраструктурни проводи и
съоръжения, както и прилежащи такива, сгради
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с обществено или промишлено предназначение,
поддръжка, ремонтни и други строителни услуги.
Дружествотое с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Димитър Николов
Пантелеев.
2657
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4749/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Кравченко и Фонтон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, пл.
Царица Йоанна 11 – 13, ет. 4, стая 3, 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, проектиране, строеж, дизайн и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, консултантски, информационни, програмни, импресарски и други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Сергей
Сергеевич Фонтон.
2658
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4743/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мах груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Белодол,
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, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, 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. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мехмед
Ахмедов Хасанов.
2659
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4763/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Черкезов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Рибарска 20, с предмет на дейност: търговия и
сервиз на касови апарати, вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за
превоз на пътници и товари, автомонтьорство
и автосервиз, пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за
населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
всякаква разрешена от закона търговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Иванов Черкезов.
2660
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4758/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Табак енд
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Свети Влас, к/с Арена, сгр. 3, ап. 3, 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, всички други,
незабранени от закона сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Христов Петров.
2661
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4747/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Тригон 007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Болярска 14,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Мартин Костадинов Янков.
2662
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4746/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Кълъчоглу“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Карнобат, ул. Георги Кирков 40, 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 – превоз в
страната и в чужбина на хора и товари, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, магазинерство, туристически услуги – туроператорство и
турагентство, хотелиерство и ресторантьорство,
предоставянето на допълнителни туристически
услуги, рекламни, информационни, програмни,
импресарски 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 управителя
Бейнаби Ниязиев Мехмедов.
2663
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4751/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Сторм – 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Камено,
ул. Оборище 34, с предмет на дейност: търговска
дейност на едро и дребно в страната и в чужбина,
внос, износ, реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
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импресарски, консултантски, икономически,
административни, строителни и предприемачески
услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, сделки по управление на недвижими
имоти, ресторантьорство и кафетерия, 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, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
покупка, проектиране, инженеринг, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Румен Андреев Андреев.
2664
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4745/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Котел вижън нетуърк“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ж.к.
Стария възел, бл. 4, секция А, ет. 3, ап. десен,
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, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, туроператорски сделки, турагентски
сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
други сделки, незабранени от закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Валентин Михайлов Русев.
2665
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 4807/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Сънсет – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, 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 сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Мария Константину.
2666
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 4808/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Блу уотър – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, с предмет надейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, 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, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Мария Константину.
2667
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4754/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Важена“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Лозарево, ул.
Чаню Димов 54, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Валерий Викторович Орлов.
2668
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4750/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Дубъл“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Лорна 16, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
т у ристическ и, т у роператорск и, т у рагентск и,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, маркетингови и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, издателска и печатарска дейност,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
сделки с интелектуална собственост, лизинг и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Христо Савов Савов.
2669
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4752/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „А я – про“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Възраждане 15, вх. 1, ет. 7, с предмет на
дейност: проектиране на сгради и всички видове
проектантски услуги и вътрешен дизайн и всички
други видове дейности, за които законът предвижда воденето им по търговски начин, както
и да извършва в страната и в чужбина всички
допустими от закона сделки, вкл. след получаване
на евентуално изискуема лицензия или концесия,
вкл. да придобива и отчуждава в съответствие
със закона движими, недвижими вещи, вещни
права, права върху изобретения, търговски марки,
ноу-хау, авторски произведения и други обекти на
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интелектуалната собственост, да придобива права
от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв
начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителите Вълка
Господинова Петкова и Петко Георгиев Петков
заедно и поотделно.
2670
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4770/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Перспектива“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 59А, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: консултантски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Галина
Райкова Стоянова.
2671
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4769/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Саламина“ – 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, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Васос Андреу.
2672
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4768/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Петра
Ту Ромиу“ – 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 Васос Андреу.
2673
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 4691/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мирони“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 40, вх. 3, ет. 5, ап. 13, с предмет на
дейност: консултации, предпроектни проучвания,
проектиране и авторски надзор в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното
строителство, инженеринг, строителство, строи-
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телно-монтажни и строително-ремонтни услуги,
хотелиерски услуги, туристически услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
транспортни услуги с всички видове транспорт,
сервизни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
по-нататъшна експлоатация. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мирослав
Андонов Николов.
2674
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4733/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нелпе“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Отец
Паисий 7, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, вкл. внос и износ на оборудване, машини
и съоръжения, коли и технологии, продажба на
стоки от собствено производство, производство на
стоки от стомана, пластмаса и дървен материал,
изработване на конструкции за сгради и съоръжения и извършване на строителни работи, ремонт
на оборудване, придобиване, благоустрояване на
недвижими имоти с цел продажба, обработване на
земеделски земи, всякакви други селскостопански
дейности, инвестиционна дейност в областта на
проектирането и изграждането на строителни
обекти, отдаване под наем на недвижими имоти,
транспортни, информационни, комунално-битови
и други услуги, хотелиерски и ресторантски услуги,
консултантски услуги, агентство, комисионерство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в
страната и в чужбина, товарен транспорт в страната и в чужбина, търговско представителство и
посредничество, търговия на едро и дребно, внос и
износ на суровини и продукти, както и всяка друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Недялков Петров.
2675
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г.
по ф.д. № 4707/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „ММ риъл вижън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 70, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба или отдаване под наем, покупка на
стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
внос, износ и транзит на стоки и митническо
агентиране, търговско представителство и посредничество на чуждестранни и местни лица,
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 и
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други услуги, одиторски и данъчни консултации,
счетоводно обслужване, отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитър Пенчев Сребков.
2676
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4824/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Блек Сий билдинг стар“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, Бизнес център „Кондоско“, с предмет на
дейност: производство и покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни,
рекламни и програмни услуги, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост в
страната и в чужбина, стоков контрол, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристически
сделки, туроператорска и туристическа агентска
дейност (след получаване на разрешение), транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили
(рент-а-кар), (след получаване на разрешение),
производство на селскостопанска продукция,
плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута
в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), внос и износ на стоки от
и в чужбина, корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Хавиер Санчез Арко.
2677
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4825/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Солар БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52,
ет. 2, с предмет на дейност: изграждане и търговия
с вятърни и фотоволтаични генератори и други
възобновяеми енергийни източници и продажба
на получената от тях електрическа енергия, покупка на стоки и 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 управителя Младен
Желязков Желязков.
2678
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.Х.2007 г.
по ф.д. № 4826/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „3 Д консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон I
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№ 131, вх. Б, ет. 8, 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 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, търговия с автомобили, части
и автокозметика, ремонтна и сервизна дейност,
сделки с чуждестранна валута. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стоян Димитров Царев.
2679
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4828/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Маркони 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Рибарска 20, с предмет на дейност: търговия и
сервиз на касови апарати, вътрешна и международна, транспортна и таксиметрова дейност за
превоз на пътници и товари, автомонтьорство
и автосервиз, пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за
населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия и
всякаква, разрешена от закона търговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Иванов Черкезов.
2680
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 4829/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Кеймакс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 36, вх. 1, ет. 5, ап. 13, с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Веселин Христов Камалиев.
2681
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4830/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Хорайзънс Бургас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Екзарх Йосиф 26, ап. 10, с предмет на дейност:
сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни или
други услуги, таксиметров превоз на пътници,
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посредничество в застраховане и презастраховане, изграждане на комуникационни системи,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, извършване на посредническа дейност по наемане на работа, обучение по професионални умения на експертен и
мениджърски персонал, консултации и услуги в
областта на човешките ресурси. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Даниела Димитрова Ненова.
2682
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 6646/93 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „АРС – Стоян Арнаудов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на ЕТ „Стели – Венетка Арнаудова“
(рег. по ф.д. № 6546/91).
2683
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 6546/91 вписа поемане на предприятието
на ЕТ „АРС – Стоян Арнаудов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от ЕТ „Стели – Венетка Арнаудова“, с. Гюльовца.
2684
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. № 4590/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Три Ж“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 46, вх. 4, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
търговия с всякакъв вид стоки, закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
валутни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически за български граждани и чужденци, туроператорство, турагенство, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, ресторантьорство, спортни услуги,
рент-а-кар, организиране на екскурзии в страната и извън нея или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски
сделки с всякакъв вид стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт, отдаване под наем на
имоти, изработване на мебели. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валерия
Димитрова Жекова.
2685
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 2955/98 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Дени Комерс – Иван
Цонев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на Ботю Борисов Иванов
и го вписва като едноличен търговец с фирма
„Дени Комерс – Ботю Иванов“ – Бургас.
2686
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4759/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Деллур“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
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Александровска 91, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-монтажни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната продажба, продажба на стоки от собствено
производство, превозни и спедиционни сделки,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски
сделки, рекламни, информационни, програмни и
импресарски сделки, складови сделки, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, маркетингови, инженерингови и лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Андрей
Борисович Шкурат.
2687
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4764/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кевал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 80, ап. 1, 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, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други сделки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, хазарт и хазартни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Кевин Роналд Райт.
2688
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4765/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Х
и С“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 25А, вх. 2, ет. 6,
ап. 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 и спедиционни сделки, превозни сделки,
превоз на пътници и товари, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж, проектиране 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 Михаел Хенке.
2689
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4767/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кипрос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество,
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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 Васос Андреу.
2690
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1485/2005 вписва промени
за „Лел“ – ООД: вписва ново седалище и адрес на
управление София, ул. Искър 11, бл. А, магазин
№ 4; вписва нов дружествен договор.
2691
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 556/2004 вписва промени
за „Дияна Палаз“ – ООД: вписва ново седалище
и адрес на управление Варна, ул. Акад. Андрей
Сахаров 1; вписва нов дружествен договор.
2692
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 151/2004 вписва промяна
за „Тандем електроникс“ – ООД: освобождава
като съдружник Мирослав Николов Маринов;
вписва нов дружествен договор.
2693
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 2173/2001 вписва промени за „Парти
стар“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Цветан Димитров
Петков; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Кольо Атанасов Колев;
вписва нов учредителен акт.
2694
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 2864/98 вписва промени за
„Одит – Бургас – 99“ – ЕООД: вписва нов адрес
на управление Бургас, ул. Болярска 12, партер;
вписва нов учредителен акт.
2695
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 3436/96 вписва промени
за „Диджитал комуникейшънс“ – ООД: допълва
предмета на дейност със: „разработка и търговия
с ноу-хау (изобретения, патент, лицензии и програмни продукти), иновации и нови технологии,
алтернативни източници на енергия (вятърни
турбини, слънчеви батерии и др.); освобождава
като съдружник Диян Стефанов Неделчев; вписва
нов дружествен договор.
2696
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. № 4637/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Транс спед“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети
Влас, ул. Христо Ботев 18, с предмет на дейност:
спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници
и товари, таксиметрови услуги, 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, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
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с интелектуална собственост, туроператорски,
туристически, ресторантьорски, хотелиерски,
рекламни, информационни, транспортни, импресарски, строителни, шивашки, счетоводни или
други услуги, кафетерия, строително-ремонтни
дейности, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, лизинг, външнотърговски сделки, продажба на алкохол, цигари и други акцизни стоки
(след получаването на съответните лицензии за
извършване на сделките и услугите, за които такива
се изискват). Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Атанас Петков Янков.
2697
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. № 4641/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пим транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, кв.
Меден рудник, ул. Юбилейна 17, 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
Иван Павлов Карабелов.
2698
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 809/89 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Иван Павлов“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Стип“ – ЕООД, Айтос.
2699
Бургаският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 47 от Закона за кооперациите с
решение от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 532/94 вписа
заличаване на „ЗПК Златен клас“ – с. Соколово,
община Карнобат.
2700
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. № 4624/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Зита – М“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Петко Каравелов
25, 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, търговия с
произведения на изкуството, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, внос и износ, складови сделки,
туристически, хотелиерски, ресторантьорски, тур

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

операторски, фитнес, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, производство на
видео- и звукозаписи, извършване на строителни
и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на селскостопанска продукция
и търговия с нея, охрана на физически лица и
търговски обекти (след издаване на лиценз от
съответните административни органи, организиране на хазартни игри след издаване на съответно
разрешение по Закона за хазарта). Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Таквор Тиоп Закарян.
2701
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. № 4618/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сънсет 85“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 69, ет. 6, ап. 24, с предмет на дейност:
сделки по 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, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и откриване
на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви и
експлоатация на същите, търговия с акцизни стоки
(алохол и цигари след получаване на съответния
лиценз), транспортни услуги, таксиметрови и сервизни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и други дейности, разрешени от закона и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Светлана
Миткова Георгиева.
2702
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. № 4638/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Зодиа“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Генерал Гурко 7Б, ет. 1, офис 1Б, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, маркетингови, софтуерни, хардуерни,
импресарски или други услуги, вътрешно- и
външнотърговски сделки, включващи търговия
с промишлени, хранителни и селскостопански
стоки след издаване на съответните разрешения,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лизингови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, транспортна дейност, реекспорт на стоки, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, производство на селскостопанска
продукция, както и всякакви други търговски
дейности и услуги, незабранени със закон и не
попадащи под специален законоустановен режим.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Коста Майкъл Пантазис.
2703
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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. № 4622/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко
лайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 3, вх. 2, ет. 7,
ап. 20, с предмет на дейност: професионално
абонаментно и основно почистване на офиси,
административни и жилищни сгради, хотели,
производства, цялостно почистване и поддръжка
на жилищни комплекси от затворен тип, доставка и дистрибуция на почистващи консумативи и
материали, луксозна и специализирана обработка
на различни настилки – измиване и полиране,
почистване на луксозен интериор, шлайфане,
полиране и кристализация на каменни подови
настилки, проектиране и изграждане на сгради
и съоръжения, строително-ремонтни дейности,
строителен надзор, транспортни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Милко
Красимиров Петров.
2704
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. № 4602/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „ГМ строй
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Христо Ботев 83, ет. 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т. ч. вътрешна и външна търговия,
продажба на стоки от собствено производство,
откриване на магазини, базари, ресторанти,
кафенета и експлоатация на същите, търговско
представителство и посредничество, бартерни
и други външнотърговски сделки, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строително-монтажни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаването
им под наем, лизинг, туроператорски услуги,
маркетингови, инженерингови сделки, търговия с акцизни стоки, вкл. с алкохол и цигари
(след получаване на съответните лицензии за
извършване на сделките и услугите, за които се
изискват). Дружеството е с капитал 100 000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Георги Стоянов Иванов.
2705
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 1749/96 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Химекс – 96“ – АД.
2706
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 255/2007 вписва промени
за „Одит – Бургас – 99 – ДМ“ – ЕООД: вписва
нов адрес на управление Бургас, ул. Болярска 12,
партер; вписва нов учредителен акт.
2707
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1892/2007 вписва промени
за „Витоша – Питер“ – ООД: вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 63 500 лв.; вписва нов
дружествен договор.
2708
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2454/2005 вписва промени за „Дид транс“ – ООД: освобождава като
съдружник Руси Николов Русев; вписва като
съдружник Илиян Стефанов Николов; вписва
нов дружествен договор.
2709
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4731/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Европроект“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Факийска 3, секция
А, ап. 4, 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, проучване,
добив и продажба на инертни материали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Васил Пламенов
Янакиев и Константин Георгиев Биволаров заедно
и поотделно.
2710
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4278/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кали – М“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Асен 45, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, препродажба, ремонти,
отдаване под наем, ресторантьорство, разкриване
и закупуване на заведения за обществено хранене, бърза закуска, кафе-аперитив, хотелиерство,
изкупуване, заготовка, преработка, пласмент,
реализация, внос и износ на всички видове животинска, растителна продукция, производство и
търговия с топли и студени закуски, сладкарски
и захарни изделия, сладолед, сироп, чай, кафе,
пържени картофи, цигари, алкохолни и безалкохолни напитки, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови и лицензионни сдел-

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

ки, интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни и други услуги и
всякаква друга търговска дейност, позволена от
закона, а когато за нея се изисква предварително
разрешение или регистрация – след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Стоян
Ангелов Ангелов.
2711
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4726/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Попови 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 20, вх. 7, ет. 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,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни или програмни услуги, строителни и ремонтни услуги,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа дейност при
покупко-продажба на недвижими имоти, импорт,
експорт и реекспорт на стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Златина Николова Попова.
2712
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4725/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Нат строй“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Съединение
5, с предмет на дейност: строителство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
страната и в чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид, импорт и експорт, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
търговско представителство и посредничество,
лицензионни и лизингови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел експлоатация (вкл. отдаване под наем) и
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Ангел
Георгиев Кратунов.
2713
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4724/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Студиодент“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 108,
партер, с предмет на дейност: лечебно-възстановителна медико-техническа дейност и извършване
на определени специфични технически дейности,
като изработване на специализирани медицински
и помощни средства по предписание на лекар-стоматолог – всички видове снемаеми и неснемаеми
зъбопротезни конструкции, протези, обтуратори
и други, както и всички технически поправки и
възстановяване на съществуващи зъбопротезни
конструкции, отговарящи на профилактичните,
функционалните и естетическите изисквания.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Светлана Василева
Овчарова.
2714
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4735/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фармация – ВДД“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Равда, ул. Св. св. Кирил и Методий
13, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти за хуманната медицина.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Вера Димитрова Дръндарова.
2715
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4734/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ариес – 04“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети
Влас, ул. Одеса 4, вх. А, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, ремонт и отдаване под
наем на недвижими имоти, посредничество и
при търговия с недвижими имоти, туроператорски и турагентски услуги, транспортни услуги,
търговско представителство. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Марин
Димов Гърнеков.
2716
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4732/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Сън БС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александровска 87, ет. 3, с предмет на дейност:
производство на соларни батерии, търговия в
страната и в чужбина, консултантски услуги,
производство и прода жба на произведената
продукция в страната и в чужбина, комисионни
и складови сделки, транспортни и спедиционни
сделки, експорт-импорт, търговско представителство и посредничество, туристически и рекламни
сделки и инвестиционен контрол и строителството. Дружеството е с с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Валери
Бориславов Стоянов.
2717
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4730/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Месемврия – С
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Несебър, ул. Комплекс Стария възел 6, ап. 1, с
предмет на дейност: проектиране, инженеринг,
строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, хотелиерски услуги, туристически услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, транспортни услуги с
всички видове транспорт, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
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или по-нататъшна експлоатация. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Иван Петков Милев.
2718
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4723/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мизи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
к/с Дюн Вю, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, преработка, продажба на селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос и износ,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство, ресторантьорство, кафетерия,
охрана на обекти, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
селскостопански сделки, строителни услуги,
вътрешно и външно ел. обзавеждане, външно
ел. захранване и лаборатория. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управиетеля Анри Мико Леви.
2719
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 4720/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Любима 359“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, бул.
Сан Стефано 60Б, вх. 3, ет. 2, ап. 22, с предмет
на дейност: финансово-счетоводна отчетност,
проектиране в областта на строителството и
туристически консултации, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, рекламно-информационна
и програмна дейност, сделки с интелектуална
собственост, маркетингови и социологически
проучвания и анализи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всички останали сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Любима Здравкова Попова.
2720
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4722/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Маджик
Тийм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 453, вх. 3,
ет. 8, ап. десен, с предмет на дейност: покупка на
стоки и 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, франчайз, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица и дружества, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
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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 Мая Йосифова Шамбалова.
2721
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 4721/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мерлин
истейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 5, ет. 4, офис
421, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, рекламно-информационна
и програмна дейност, сделки с интелектуална
собственост, маркетингови и социологически
проучвания и анализи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всички останали сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джон Рабитт.
2722
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4644/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Криси 2001“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 49, вх. 1, ет. 13, ап. 88, 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 сделки на пътници и товари, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
внос-износ, строителни и строително-монтажни услуги, авторемонтни услуги, производство,
дистрибуторство и монтаж на мебели и врати.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентина Драгиева Петкова.
2543
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4643/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Красимир Домусчиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Несебър, кв. Камелия 95, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в
чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други дейности,
които не са забранени със закон. Дружеството е
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с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Недев Домусчиев.
2544
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4642/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бургасцвет“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 28, вх. 1, ет. 2, и с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански,
хранителни и промишлени стоки и други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, спедиторски и превозни
сделки, вкл. превоз на пътници и товари, лизинг, сделки за покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, както и рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови,
сделки за извършване на туристически, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски услуги,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, търговско представителство и посредничество, вкл. агентство и комисионерство на
местни и чуждестранни лица, покупко-продажба,
ремонт и сервиз на компютри, офис техника и
консумативи за тях и телекомуникационни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Митко Генчев Баев.
2545
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4717/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гараал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Александър Велики 33, ет. 1, и с предмет на
дейност: внос, износ и транспорт с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид
на плодове, зеленчуци и стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел препродажба,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други сделки с интелектуална
или индустриална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Изабел
Бурло Базуан.
2546
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4737/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „БГ сън и ски
травъл“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Бургас, ул. Индустриална 3, и с предмет
на дейност: операторски, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски, административни,
строителни и предприемачески услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, сделки
по управление на недвижими имоти, 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,
покупка, проектиране, инженеринг, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с
капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стоян Христов Божков.
2547
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4729/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Беркай транспорт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Шиварово и
с предмет на дейност: превозни и спедиционни
сделки, в т.ч. международна спедиция и транспорт, таксиметрови превози, комисиони, покупка,
продажба или обзавеждане на недвижими имоти, строителни изолации, строеж и ремонт на
сгради и съоръжения или части от тях, отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество,
производство на готови бетонови и варови изделия и смеси, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, информиране и наемане
на работа в чужбина на морски специалисти
на кораби, плаващи под чужд флаг, планиране,
разработка и поддръжка на софтуерни продукти
и интернет сайтове, рекламно лого и банери,
рекламно представяне в аналогови и дигитални медии, консултантски услуги в областта на
високите технологии, електронната реклама и
информационното обслужване, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по Закона
за счетоводството, финансово-счетоводни, данъчни и други консултации, анализи, проучване на
пазари, информационно обслужване, търговско
представителство и посредничество, складови
сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, свързани с туризма, сделки
с интелектуална собственост, сделки с петрол и
петролни продукти, сделки с различни видове
ловни и рибарски принадлежности, откриване на
валутнообменни бюра, външнотърговски сделки,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Хасан
Марем Осман.
2548
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4718/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мериан
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Св. св. Кирил и Методий
32а, и с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, дистрибуция,
ресторантьорство, хотелиерски, туристически,
рекламни, импресарски, информационни, програмни и други услуги, сделки с интелектуална
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собственост, строителство, покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мария Николова Георгиева.
2549
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4728/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Аматус“ – ООД, със седалище
и адрес на 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,
всички видове строителна и строително-монтажна
дейност, инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Еликос Елиа.
2550
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4719/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джей Христофору
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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 едноличния собственик на капитала Джон
Христофору.
2551
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4727/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Тилирос дивелъпмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всички видове строителна и
ст роително-монта ж на дейност, ин женеринг,
цялостно проектиране, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Андреас Неофиту.
2552
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4633/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елемар – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, ж.к.
Черно море 9, 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, стоков
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контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, фризьорски 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 Антон Иванов Каймаканов.
2553
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 4634/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кирил
Стоянов – Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 59, вх. 3,
ет. 11, ап. 123, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, сделки по
осъществяване на търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, сделки по покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки по предоставяне на строително-монтажни
услуги, авторемонтни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Кирил
Кръстев Стоянов.
2554
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 4635/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Силекс – трейд инг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Дунав 11, и с предмет
на дейност: организиране на хазартни игри (след
получаване на лиценз), 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, проектиране, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Александър
Стефанов Ташков.
2555
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 4636/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ейнджъл
вилас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Светлина 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, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски
и турагентски сделки и услуги, консултантски
услуги (без юридически), туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Кевин Айвър Едуардс.
2556
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4639/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „360 БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан
Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност: сделки
по предоставяне на фотографски услуги, фотозаснемане и обработка на фотографски материали,
сделки по предоставяне на рекламни услуги,
сделки по покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
сделки по осъществяване на търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделк и, сделк и по
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки по предоставяне
на строително-монтажни услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Калоян
Стефчов Спасов.
2557
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4640/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Макс – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Иглика 2, вх. 2, 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, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
строителство, туроператорство, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Митко Станков Иванов.
2558
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4672/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Данинвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Княгиня Райна 18, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, спедиционни, валутни,
складови, комисионни и превозни сделки, лизинг,
търговско представителство, туроператорски,
хотелиерски, ремонтно-възстановителни, проектантски, консултантски и други услуги, сделки с
интелектуална собственост, лицензионни сделки,
външнотърговски сделки по разрешения със закон начин, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитринка Кирова Маркова.
2559
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4680/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кръстина – Живко Тодоров“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Карнобат, ул. Освобождение 9, и с предмет на дейност: вулканизация и
ремонт на гуми, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, 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, сделки с интелектуална собственост,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, стоков контрол, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 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 Живко
Атанасов Тодоров.
2560
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4679/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хобо и син
Янко Х.Б.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Несебър, ул. Георги Сава Раковски
5, и с предмет на дейност: таксиметрови услуги,
търговия в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерски услуги, производство и продажба на произведената продукция в страната и
в чужбина, транспортни и спедиционни сделки,
проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти – покупко-продажби и наеми, сделки
с движимо имущество, рекламни и туристически услуги, счетоводни услуги, експорт-импорт,
комисионни и складови сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Янко
Христов Бойчев.
2561
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4681/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дора реал
естейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 463, вх. 4,
ет. 5, ап. десен, 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 – превоз на пътници и товари на територията
на страната и в чужбина, внос и износ, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, 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. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Ханс Конринг.
2562
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4682/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей.Си.
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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 едноличния собственик на капитала
Антос Хрисафи.
2563
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4683/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей.Си.
консултинг сървисиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на 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 едноличния собственик на капитала Антос Хрисафи.
2564
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4684/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ники
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 69, вх. 5, ет. 1, и с
предмет на дейност: сделки за 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 на
стоки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски и туристически (след
получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на
електрически инсталации, извършване на услуги
по поддръжка и ремонт на електрически и В и К
инсталации. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Николай Маринов Неделчев.
2565
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4687/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аргос проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Солна 56, и с предмет на дейност: консултантска
дейност и проектиране в строителството, преводачески услуги, търговско представителство и
посредничество, валутни сделки, външнотърговски сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски,

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорски и агентски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васил Димитров Андонов.
2566
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4688/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Венга“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Хаджи Димитър 26, вх. 2, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: електромонтаж, монтаж и ремонт на
електрически инсталации, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство, транспортна и
рекламна дейност, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство, спедиционна, комисионна дейност и всякаква друга незабранена
със закон търговска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Венелин
Георгиев Ангелов.
2567
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4690/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти Ар
Екс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 19, ет. 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 в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
туристически, хотелиерски, ресторантски услуги
в страната и в чужбина, туроператорски услуги
в страната и в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство и ремонт
на сгради – жилищни, административни, хотели.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Любомир Проданов Проданов.
2568
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4692/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Акме“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 26, 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, 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, лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пиман
Али Ахмадифар.
2569
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4693/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Тера терм“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Шейново 3, ет. 2,
офис 216, и с предмет на дейност: търговия с всички
видове стоки, вкл. и промишлени в страната и в
чужбина, транспорт – превоз на стоки, товари и
пътници, сервиз и ремонт на моторни превозни
средства и резервни части, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с хранителни
стоки, производство, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход в страната и в чужбина,
изграждане и експлоатация на електрически
централи и ВЕЦ, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически услуги, вътрешен и международен
туризъм, търговия със съпътстващи туризма стоки
и услуги, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, сделки с недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
на недвижими имоти под наем, инвестиционна
и строителна дейност, лизинг, маркетинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Динев Кожухаров.
2570
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2270/2003 вписа
прекратяване на дейността на „Стамекс“ – ЕООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов Козарев и
срок на ликвидацията 6 месеца.
2571
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2176/2003 вписа
прекратяване на дейността на „Булфиш“ – ЕООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов Козарев и
срок на ликвидацията 6 месеца.
2572
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1993/2003 вписа промени за „Бургаско
зърно“ – ООД: освобождава като съдружник
Коста Иванов Иванов; вписва като съдружник
Азис Ибрям Азис; освобождава като управител
Валентин Стойнев Борисов; вписва като управител
Азис Ибрям Азис; вписва ново седалище и адрес
на управление – с. Рудник, ул. Кирил и Методий
85; вписва нов дружествен договор.
2573
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1882/2003
вписа прекратяване на дейността на „Кабелтрейд“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен
Иванов Козарев и срок на ликвидацията 6 месеца.
2574
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1883/2003
вписа прекратяване на дейността на „Модул
спед“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов
Козарев и срок на ликвидацията 6 месеца.
2575
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4713/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Г. Танос“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Нео Анхиало 9, 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, 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. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Георгиос Танос.
2576
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4714/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Геоинженеринг – РГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Мария-Луиза 21, ап. 21, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски
сделки, проектиране, маркшайдерство, геоложки
проучвания, геодезия, кадастър, картография, рекламни, информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, консигнационни,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, бартер, маркетинг, реекспорт, превози в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, 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 Румен Косев Ганев.
2577
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4716/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Оракъл
девелопмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Поморие, ул. Нео Анхиало 9, 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, 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. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Теодорос Фотиадес.
2578
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Бу р г ас к и я т о к р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 4632/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дига л“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление А йтос, ул. Цар Освободител 17,
вх. Б, ет. 3, и с предмет на дейност: продажба
на животни, както и на храни и аксесоари за
тях, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки
в с т ра ната и в ч у жби на, ск ла дови сдел к и,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с и н т елек т уа л на собс т венос т, хо т ел иерск и,
т у рис т и че с к и , р ек л а м н и , и нф о рм а ц ион н и ,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, стъкларски
услуги, производство, монтаж и остъкляване
на пластмасова, метална и дървена дограма,
строителство, проектиране, инвеститорски контрол, консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Галина
Йорданова Димитрова.
2579
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4656/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Скай сити Ко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 106, вх. 2, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или 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, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически дейности – хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа, агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, външнотърговски, дистрибуторски
сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Валентин Стойков Иванов.
2580
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4651/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Илимит 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 412, вх. 2, ет. 6, ап. 18,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, транспортни
услуги, външнотърговски сделки с всякакъв вид
стоки, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, комисионни сделки, складови и спедиционни сделки, маркетинг, лизинг, лицензионни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
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с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илияна
Димитрова Иванова.
2581
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4695/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Аси 1“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Граф
Игнатиев 10, 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, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, фризьорски 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 управителя Неврие Фикрет Ахмедова.
2582
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4694/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Джудит“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 81, вх. 1, ет. 8, ап. 23, 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, ремонтни и сервизни услуги, комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, сделки на търговско представителство и
посредничество, валутни сделки (след съответно
разрешение), превозни, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Диана Миткова Пасева.
2583
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2269/2003
вписа прекратяване на дейността на „Странджариб“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов
Козарев и срок на ликвидацията шест месеца.
2584
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2415/2006 вписа промени за „М енд М“ – ЕООД: вписа промяна във
фамилното име на едноличния собственик на
капитала от „Каракулева“ на „Вълкова“; вписва
нов адрес на управление – Бургас, ул. Войнишка
16; вписва нов учредителен акт.
2585
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 3161/2006 вписа промени
за „Палмалена“ – ООД: освобождава като съ-
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дружник и управител Георги Ангелов Иванов;
вписва като управител Николай Тодоров Костов;
вписва нов дружествен договор.
2586
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 535/2004 вписа промени за „Стимекс – 6“ – ЕООД: вписва промяна в
личното име на управителя от „Здравка Ангелова
Ангелова“ на „Зара Ангелова Ангелова“; вписва
ново седалище и адрес на управление – София,
район „Красно село“, ул. Хайдушка поляна 24;
вписва нов учредителен акт.
2587
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2075/2004 вписа промени за „Мела инвест“ – ЕООД: заличава като управител Минка
Трендафилова Христова; вписва като управител
Маргарита Николова Иванова.
2588
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2341/2004 вписа промени
за „Водоканалпроект – Бургас“ – ООД: вписва
като съдружник Валентина Гавраилова Драгоева-Братанова; вписва нов дружествен договор.
2589
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1579/2006 вписа промени
за „Алфа къмпани“ – ООД: освобождава като
съдружник Татяна Господинова Георгиева; вписва
като съдружник Лесли Самюъл Хартни; вписва
нов дружествен договор.
2590
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2010/2006 вписа промени
за „Голф къмпани“ – ООД: освобождава като
съдружник Татяна Господинова Георгиева; вписва
като съдружник Лесли Самюъл Хартни; вписва
нов дружествен договор.
2591
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 472/2004 вписа промени
за „Давид и Ко“ – ООД: освобождава като съдружник Аида Рафаеловна Петросян; вписва като
съдружник Вела Дмитриевна Пеева; вписва нов
дружествен договор.
2592
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1016/2005 вписа промени за „Фарматекс“ – ООД: освобождава като
съдружник и управител Антоанета Христова
Колева; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Радка Кралева Жильова; вписва нов предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва промяна в наименованието от
„Фарматекс“ – ООД, на „Фарматекс“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
2593
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1527/2005 вписа промени
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за „Пропърти селър“ – ООД: освобождава като
управител Стойчо Петров Стоев; вписва като
управител Николай Бойков Боев.
2594
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 3558/2005 вписа промени
за „Пробан“ – ЕООД: вписва ново седалище и
адрес на управление – София, ул. Княз Борис I
№ 99, ет. 3; вписва нов учредителен акт.
2595
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 1273/2006 вписа промени
за „БТД“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Мариета Желева
Трошева; вписва като съдружници Сава Стоянов
Чоролеев и „Невада турс 2004“ – АД; вписва като
управител Сава Стоянов Чоролеев; увеличава
капитала от 5000 лв. на 5 037 330 лв.; вписва
промяна на наименованието от „БТД“ – ЕООД,
на „БТД“ – ООД; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Оборище 28; вписва нов дружествен договор.
2596
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4329/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Европа лукс
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. Зора 15, 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, сделки с интелектуална собственост,
информационни и програмни услуги, туристическа дейност, вкл. туроператорска и агентска,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и
консултантска, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни, складови сделки, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, доставка и текущо обслужване
на пакетажни, строително-ремонтни и производствени – машини, апарати, ленти и агрегати,
както и поддръжката им, обновяване на дизелови
мотори на рапс и други биогорива, други сделки,
услуги и дейности, за чието извършване няма
изрична нормативна забрана. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Стоянов Георгиев.
2597
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4198/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Билярд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Равда, ул.
Странджа 23, и с предмет на дейност: финансовосчетоводни и икономически сделки, консултантска
дейност, покупко-продажби, замени и отдаване
под наем на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външноикономическа и търговска дейност с други
фирми във връзка с предмета 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 в
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страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, вносизнос, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски сделки, хотелиерство и
ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски сделки, проектантски, монтажни
и строителни сделки, строителство на сгради и
съоръжения, бояджийски сделки, професионална
квалификация и посредничество за намиране на
работа в страната и в чужбина, разработване и
реализация на програми (след издаване на разрешение), всякакви други сделки, разрешени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Александр Павлович Полоз.
2598
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4196/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Камвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Равда,ул.
Странджа 23, и с предмет на дейност: финансовосчетоводни и икономически сделки, консултантска
дейност, покупко-продажби, замени и отдаване
под наем на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външноикономическа и търговска дейност с други
фирми във връзка с предмета 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 в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, вносизнос, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски сделки, хотелиерство
и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски сделки, проектантски,
монтажни и строителни сделки, строителство
на сгради и съоръжения, бояджийски сделки,
професионална квалификация и посредничество за намиране на работа в страната и в чужбина, разработване и реализация на програми
(след издаване на разрешение), всякакви други
сделки, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Наталия
Анатолиевна Заровняева.
2599
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1977/2007 вписа продажба
на предприятието на ЕТ „Еликсир – Николай
Кермедчиев“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Еликсир
Кермедчиев“ – ЕООД, Бургас.
2600
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 3535/2006 вписа промени
за „Мерон“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Иван Чавдаров Николов; вписва нов
дружествен договор.
2601
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2820/2007 вписа промени за
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„Стал – 24“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Александър Антонов Црънгалов; вписва
като съдружник и управител Станислав Радославов
Стоянов; вписва нов дружествен договор.
2602
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 4243/2007 вписа промени
за „Бритиш пропъртис“ – ООД: освобождава като
съдружници Сергей Григорян и Вела Дмитриевна
Пеева; заличава като управител Сергей Григорян; вписва като съдружници Ашот Грачикович
Петросян и Аида Рафаеловна Петросян; вписва
като управител Ашот Грачикович Петросян;
вписва нов дружествен договор.
2603
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 4143/2007 вписа промени
за „Кунос принтинг“ – ЕООД: заличава като
управител Георгиос Георгиоу; вписва като управител едноличния собственик на капитала Костас
Куннос; вписва нов учредителен акт.
2604
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 3549/2007 вписа промени за „Ай Ес Ди инвест“ – ООД: вписва като
съдружник Тоньо Георгиев Георгиев; вписва
увеличение на капитала от 6000 лв. на 8000 лв.;
вписва промяна в наименованието от „Ай Ес Ди
инвест“ – ООД, на „Тоан инвест“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
2605
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1795/2007 вписа промени за
„Ата“ – ООД: вписва промяна в наименованието
от „Ата“ – ООД, на „Ата – Г“ – ООД; вписва ново
седалище и адрес на управление – гр. Стамболийски, ул. Алеко Константинов 36; вписва нов
дружествен договор.
2606
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1576/2007 вписа промени
за „Херос“ – ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала и управител Желка
Иванова Апостолова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Светозар
Юлиянов Херонов; вписва ново седалище и адрес на управление – с. Тополица, община Айтос;
вписва нов учредителен акт.
2607
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1446/2007 вписа промени
за „Идикар – Л“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 10 000 лв. на 60 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
2608
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 767/2007 вписа промени
за „Зулу къмпани“ – ООД: освобождава като съдружник Татяна Господинова Георгиева; вписва
като съдружник Лесли Самюъл Хартни; вписва
нов дружествен договор.
2609
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 546/2007 вписа промени
за „Есор“ – ЕООД: вписва като съдружници
Димитър Владимиров Димитров и „Хемингуей“ – АД; вписва промяна на наименованието
от „Есор“ – ЕООД, на „Есор“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
2610
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2675/2000 допуска прилагането на представените проверени и приети
годишни счетоводни отчети за 2005 и 2006 г. на
„Трансстрой 2000“ – АД.
2611
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2387/99 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Фиш порт“ – АД.
2612
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1452/2002 вписа промени за „Пирин
турс 2002“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Магро турс“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Калиман“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – Несебър, к.к. Слънчев бряг, к.з. Делфин,
УПИ VIII-679, жилищна сграда за сезонно ползване, ап. 11; вписва нов учредителен акт.
2613
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1776/2001 вписа промени
за „Европа 5“ – ООД: освобождава като съдружник Димитър Николов Николов; вписва като
съдружник Гергана Иванова Николова; вписва
нов дружествен договор.
2614
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. № 4617/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ем Ес Рахман
брадърс Бългерия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2,
и с предмет на дейност: сделки по покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
сделки по продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, сделки по търговско представителство
и посредничество, сделки по покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Махтаб
Ур Рахман.
2615
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3471/92 заличава от търговския регистър „Черноморска борса Ойл метал“ – ООД, в
ликвидация.
2616
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1557/95 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ринг – Любомир Момчилов“ (рег.
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по ф.д. № 1206/89) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Ринг
строй“ – ЕООД.
2617
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 404/97 вписа промени за
„Булпаркет“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Юзер Фехми;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Силвия Симеонова Арабова; вписва
нов учредителен акт.
2618
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1173/98 вписа промени за „Строителна механизация“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – Бургас, ж.к. Меден рудник, Южна
промишлена зона; вписва нов учредителен акт.
2619
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1955/2000 вписа промени за
„Бавария – 2000“ – ЕООД: вписва ново седалище
и адрес на управление – Несебър, в.с. Зора, ул.
Сатурн 7; вписва нов учредителен акт.
2620
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2954/2000 вписа прекратяване на дейността на „ВАС – 2000“ – ЕООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Радостин Христов Николов
и срок на ликвидацията 6 месеца.
2621
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1663/2002 вписа промени
за „Титан – ГП“ – ООД: освобождава като съдружник Галина Георгиева Пенева; вписва като
съдружник Тетяна Мазур; вписва нов дружествен
договор.
2622
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1920/2002 вписа
прекратяване на дейността на „Метахим – транспорт“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов
Козарев и срок на ликвидацията 6 месеца.
2623
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1118/94 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Роси – Павел Павлов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Роска Добрева Павлова и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Роси – Роска
Павлова“, с. Кошарица.
2623
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 4627/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Палекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александровска 91, ет. 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-монтажни сделки, покупка, строеж
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и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, брокерски сделки с нведвижими имоти,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, превозни и спедиционни сделки,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски
сделки, рекламни, информационни, програмни и
импресарски сделки, складови сделки, търговско
представителство и посредничество, бартерни,
маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя ШонДейвид Джефрис.
2625
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4621/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Албедо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Изгрев, ул. Транспортна 5, 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 туроператорство, рекламни и информационни
сделки, сделки в областта на вътрешния и международния транспорт на физически лица и товари
и в таксиметровия транспорт, производство и
продажба на телефонни апарати и принадлежности за тях. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Емил Иванов Ламбов.
2626
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4623/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Британия Инс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Средец, ул. Дунав 3,
и с предмет на дейност: проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристически, хотелиерски, ресторантьорски услуги 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
в страната и в чужбина, търговско представителство в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, туроператорски услуги в страната и в
чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, строителство и
ремонт на сгради – жилищни, административни,
хотели. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Дейвид
Грийнланд.
2627
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 4620/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Болкън
руумс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон I № 81, ет. 1, и
с предмет на дейност: производство и покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови
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сделки, превозни, рекламни и програмни услуги,
консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, стоков контрол,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване
на разрешение), туристически сделки, туроператорска и туристическа агентска дейност (след
получаване на разрешение), транспортни услуги
и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар)
(след получаване на разрешение), производство на
селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци,
сделки по обмяна на валута в наличност като
обменно бюро (след получаване на разрешение),
внос и износ на стоки от и във чужбина, корабно
и митническо агентиране (след получаване на
разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Карл Пол Литълчайлд.
2628
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 4626/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вад инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Болярска 9, ет. 4, 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, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, внос и износ, 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, както и всякаква дрлуга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява от
управителя Светослав Владов Георгиев.
2629
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. № 4625/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Мобил фон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Славянска 14, ет. 1, ап. десен, с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, отдаване под наем, хотелиерство,
ресторантьорство, покупка с цел продажба на
стоки в първоначален, обработен или преработен
вид в страната и в чужбина, производство, внос
и износ на селскостопанска продукция, покупкопродажба на мобилни апарати, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско
представителство, комисионни, спедиционни
сделки, консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Тодор Илиев Илиев.
2630
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. № 4628/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Кантилена 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Генерал Гурко 35, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препро-
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, внос-износ, туристичеки, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни
сделки, туроператорски и турагентски услуги,
строително предприемачество, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Стойно Димитров Вергов.
2631
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. № 4631/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Сел електроникс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Одрин
15, с предмет на дейност: покупка, производство
и ремонт на електронни компоненти, 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,
мениджърски услуги, лизинг и всякакви други
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Живко Спасов Спасов.
2632
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. № 4593/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Онегин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Созопол,
ул. Републиканска 43, ап. 13, 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, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средстава, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм
в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Олга Михайловна Иванова.
2633
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. № 4608/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „24 карата“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети
Влас, ул. Чайка 29, с предмет на дейност: комплексна редакционно-издателска дейност, вкл.
сделки и услуги по съставителство и подбор,
художествено-графично оформление, редактиране,
коригиране, цялостна предпечатна подготовка на
книги, брошури, дипляни, издаване на вестници,
рекламна дейност, връзки с обществеността,
разпространение и продажба на периодични и
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други печатни издания, импресарски и продуцентски услуги, производство и/или покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, проектиране, строителство,
обзавеждане и покупко-продажба на недвижими
имоти, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт, бартерни и други специфични сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Петър Георгиев Димитров.
2634
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. № 4599/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „КНС билдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Твърдица,
ул. Четвърта 6, с предмет на дейност: търговия с
всякакъв вид стоки, внос, износ, реекспорт, производство, изкупуване и реализация на всякакъв
вид селскостопанска продукция, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорство и всякаква
дейност в областта на туризма, проектиране,
строителство и сделки с недвижими имоти,
търговско представителство, посредничество и
агентство, транспорт и спедиция. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Кристофър Джон Смоли.
2635
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. № 4600/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Вавилон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Васил Левски 10, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, търговия с цигари и
спиртни напитки, 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 и туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с капитал 10 000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Величко
Христов Чифильонов.
2636
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. № 4601/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мина 07“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул.
Брацигово 9, с предмет на дейност: проектиране,
дизайн, строителство и обзавеждане на сгради
и обекти, вътрешен и външен интериор, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, търговия с цигари и
спиртни напитки след издаването на съответното
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разрешително (лиценз), 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, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Атанас Михайлов Костов.
2637
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. № 4603/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Филатрейд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 132, вх. 1, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, комисионни, лицензионни,
спедиционни, превозни и складови 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, както и всякакви други
незабранени от закона дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Добрев Добрев.
2638
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. № 4604/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Иннър съркъл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Брястовец,
ул. Двадесет и четвърта 5, с предмет на дейност:
производство и търговия със стоки и услуги,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови
сделки, вътрешен и международен транспорт,
туристически, хотелиерски, рекламни услуги,
външнотърговски сделки, проектиране, строителство и покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Раймонд Уилям Фоулк.
2639
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. № 4605/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Лазару и
Франтцис инженеринг“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Поморе, ул. Нео Анхиало
8 – 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георгиос Георгиоу.
2640
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. № 4606/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Мастър билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Въстаническа 13, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
сделки с метали и метални изделия, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски 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 управителя Полихрон Тодоров Полихронов.
2641
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. № 4607/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Български фолклорни
носии“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 94, ет. 5, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, рекламни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантски и маркетингови
услуги, продажба на стоки от собствено производство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Деспина Димитрова
Ангелова.
2642
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. № 4609/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Восход 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Генерал Скобелев 10,
ет. 4, офис 5, с предмет на дейност: сделки по
покупко-продажба на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажбата им,
сделки с отпадъци от черни и цветни метали,
спедиционни, комисионни, складови и лизингови
сделки, сделки по търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и рекламни сделки, сделки
по внос, износ и реекспорт и бартерни сделки,
сделки по превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, и сделки и консултирането им с
движимо и недвижимо имущество, строителство
и проектиране, разкриване на обменни бюра
и обмяна на валута. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Анна Капуркина.
2643
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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. № 4610/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Криейтив крафтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 19,
вх. 1, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, счетоводни услуги, импорт,
експорт, лизинг, складови сделки, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, хотелиерски услуги, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, сделки с интелектуална собственост, тур
операторска и турагентска дейност, консултантска
дейност и маркетинг, всички видове разрешени
от закона битови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Джоан
Верзи Маклимонт.
2644
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 4685/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Черноморски бизнес
парк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 3, ет. 6, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, превозни
и спедиционни сделки в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
рекламни услуги, туристически, хотелиерски,
програмни и импресарски услуги, финансови и
счетоводни услуги, консултантски и маркетингови услуги, ресторантьорски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Митко Стоянов
Манджуков.
2645
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. № 4613/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „МВ – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 126, вх. 5, ет. 6, ап. 75, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, вътрешен и международен туризъм, тур
операторска, туристическа и агентска дейност,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
транспортни, екскурзоводски и консултантски
услуги, сделки по търговско представителство и
посредничество, сделки по внос, износ, реекспорт
и бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под
наем или продажба, маркетинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Минка Станчева Стойчева.
2646
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. № 4598/2007 вписва еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Грамър и
оушън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Крайбрежна 16а, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в оригинален, обработен или
завършен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни и транспортни
сделки, надзор на стоки, сделки с интелектуална
собственост, хотелска дейност, туристическа,
рекламна, информационна, развлекателна, импресарски и други услуги, покупка, строителство
или обзавеждане на недвижимо имущество с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
която не противоречи на закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Андреев Сариев.
2647
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ с решение
от 2007 г. вписва промяна по ф. д. № 2779/2002
за „Бар консулт“ – ООД: вписва за съдружници
Николай Василев и Димитър Тодоров Коларов.
Решение № 9932 от 13.ХI.2007 г.
2723
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. № 3478/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Фифи – 70“ – ЕООД: вписва ново наименование
на дружеството – „Фифимоторс“ – ЕООД; вписва
нов адрес на управление – ул. Ал. Дякович 26
(магазин „Моточасти“).
2767
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. № 6081/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Арт център мистрал“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж. к.
Възраждане, бл. 77, вх. А, ет. 4, ап. 16, 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; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност; търговско представителство и
посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа агентска
дейност след лиценз; рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност; предоставяне
на услуги; сделки с интелектуална собственост;
издателска дейност и информационен обмен;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Цвета Величкова Маркова, Иван Ивелинов Марков и Капка Георгиева
Радева и се управлява и представлява от Цвета
Величкова Маркова.
2768
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. № 5678/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Златна
ябълка инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, кв. Галата, ул. Иван Владиков 15, и с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки;
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
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в първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиторски и превозни услуги и
сделки, превоз на пътници и товари; хотелиерство, ресторантьорство, туристически и рекламни
услуги; внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
външна и вътрешна търговия; производство,
изкуване, преработка и реализация на селскостопански стоки; производство, преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността;
търговия с всички видове вторични суровини,
производство и търговия с алкохол и безалкохолни
напитки цигари, обмен на валута; авторемонтна дейност; покупка и продажба на недвижими
имоти; консултантски услуги; предприемачество,
строителни и ремонтни услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собствник на капитала
Димитринка Иванова Савова, която управлява
и представлява.
2769
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1795/2001 вписа в
регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Шанс – 2003 – Илиян Георгиев“ от Илиян Костадинов Георгиев на „Строй комерс груп“ – ЕООД.
2770
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 6005/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Имобеникс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Котел
15, офис 2, и с предмет на дейност: строителна
и строително-предприемаческа дейност; покупка, строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаването им под наем
или експлоатацията им с друга търговска цел;
сделки с недвижимо имущество; продажба и посредничество при продажба на недвижими имоти
и управление на недвижими имоти; външна и
вътрешна търговия със стоки и услуги; търговско
представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Милен
Колев Денчев, Елица Миленова Денчева, Йовка
Ангелова Койнова и Бисер Димитров Атанасов
и се управлява и представлява от Йовка Ангелова Койнова.
2771
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 6091/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Де викс дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Подполковник Калитин 25, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; складови сделки;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
търговско представителство и посредничество;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки
с индустриална и интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Видка Иванова Христова, която
управлява и представлява.
2772
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 5648/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества „Талан 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Тодор Икономов
18, офис 5, и с предмет на дейност: строителство,
проектантска дейност, дизайн и архитектура, покупка, продажба, обзавеждане на недвижими имоти;
търговия на дребно и на едро в страната и в чужбина
със стоки, суровини, селскостопанска продукция,
билки, етерични масла, гъби, риба; разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
консервна промишленост, шивашко производство;
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, хазарт
(след получаване на съответен лиценз). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Светлана Николаевна Таланова, която управлява
и представлява.
2773
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. № 862/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Прима меритайм“ – ООД: вписва като съдружник Ивелин
Викторов Мутафчиев.
2774
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф. д. № 2851/2001 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Занг“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Красимир
Иванов Иванов; вписва промяна в наименованието – „Занг“ – ЕООД, с едноличен собственик и
управител Арутюн Мишаевич Овсепян.
2775
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 6034/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „ВИП реалти груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Преслав 55, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти; проектиране, изграждане и обзавеждане на недвижими
имоти; отдаване под наем на недвижими имоти;
управление и стопанисване на недвижими имоти; строителство, ремонтни, монтажни работи и
търговия със строителни материали; извършване
на проектантска дейност; разработка, конструиране и изпълнение на вътрешно архитектурно
обзавеждане; климатични, електрически и водопроводни инсталации; консултантски услуги;
инженерингова дейност по комплексни доставки
за обзавеждане на готови обекти; хотелиерство,
ресторантьорство; вътрешна и външнотърговска
дейност; търговско посредничество и представителство; превозни и спедиционни усулги в страната и чужбина; комисионни услуги; издателска,
печатарска, рекламна, информационна, програмна
дейност; сделки с интелектуална собственост;
производство, покупка и продажба на стоки в
първоначален и преработен вид в страната и
чужбина; импресарска дейност; търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Емилия Петрова Василева и Ивайло Ангелов
Гегов и се управлява и представлява от Емилия
Петрова Василева.
2776
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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. № 6032/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Яни“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Кардам 12, и с предмет на дейност: строително-монтажни работи; почистване на машини,
съоръжения и други; покупка на стоки или други
вещи с цел да ги препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на
стоки собствено производство; консултантски
и маркетингови услуги, включително цялостно
и/или частично менажиране на инвестиционни
проекти, инженеринг и управление; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел ползване и/или продажба; търговско
представителство и посредничество – внос и
износ, и на автомобили; услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Яни Александров Михайлов, който
управлява и представлява.
2777
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 5855/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Формула 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Владислав
Варненчик 11, вх. 5, ет. 7, ап. 20, и с предмет на
дейност: обучение на водачи на МПС – теория
и практика, възстановяване на контролни точки, опреснителни курсове на водачи на МПС;
пътно строителство; търговия на дребно и едро;
строителна, проектантска, строително-ремонтна, инвеститорска и предприемаческа дейност;
производство и търговия с промишлени стоки;
оказионна и комисионна търговия с посочените
стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
фирми и лица; ресторантьорство, хотелиерство,
извършване на всички видове спедиционни,
комисионни, складови, превозни, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги;
сделки с интелектуална собственост; импорт,
експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа
със стоките и услугите по целия предмет на
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Юлиян Веселинов Йорданов и Живко
Трифонов Жеков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2778
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. № 3206/2003 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Родопи“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – ул. Детелина 11, ет. 5, ап. 21.
2779
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. № 5774/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ива – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Карамфил 38, и с предмет на дейност: търговия, строителство, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз
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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 Иван Благоев Драгнев,
който управлява и представлява.
2780
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. № 5865/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Деймарт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Белослав,
кв. Младост 2, вх. 3, ет. 2, ап. 36, и с предмет на
дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; откриване на магазинна мрежа; производство
и търговия на стоки от растителен и животински произход; хотелиерство и ресторантьорство;
транспортна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина; дърводелски
дейности и услуги; електротехнически дейности
и услуги и електрообзавеждане. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Добринка Пенкова Димитрова, която управлява
и представлява.
2781
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. № 4908/2006 вписа промени за
„Булекспрес“ – ООД: заличава като съдружници
Христо Симеонов Борисов и Лиляна Георгиева
Келешева; заличава като управител Христо Симеонов Борисов; вписва като съдружник Радослав
Красимиров Керемедчиев; допълна предмета на
дейност със: „строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, покупка и продажба
на недвижими имоти“.
2782
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. № 5987/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стройгруп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Густав
Вайганд 5, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност; строителна дейност;
лизингова дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина; търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
чужбина; комисионни, спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен
и международен туризъм; хотелиерство (след лиценз); ресторантьорство (след лиценз); рекламна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Атанас Илиев Атанасов,
който управлява и представлява.
2783
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 5905/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Авекс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Брегалница 1,
офис 2, и с предмет на дейност: консултантски
услуги; вътрешна и външна търговия; хотели-
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ерство и ресторантьорство; превозни сделки;
търговско посредничество и представителство;
внос и износ на стоки и услуги; друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Атанасов Трендафилов и Адриан Иванов Маринов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
2784
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. № 5997/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Чатфийлдс 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
Селищно образувание Планова 1263, и с предмет на дейност: проектиране, строеж, покупка,
обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем; посредничество при разпоредителни сделки и наемане
на недвижими имоти; консултации, маркетинг,
мениджмънт, управление на недвижими имоти;
външноикономическа дейност, внос, износ; търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Йън Пол Чатфийлд и
Дороти Александра Чатфийлд и се управлява и
представлява от Йън Пол Чатфийлд.
2785
Варненският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 5146/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Евростил 07“ – ООД: заличава като съдружник
Исмаил Орхан Исмаил; заличава като управител
Светлин Иванов Топаров; вписва като съдружник
и управител Нури Акйел; вписва нов дружествен
договор.
2786
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. № 5967/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „МТМ груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Кракра 43, ет. 5, и с предмет на дейност: външнои вътрешнотърговска дейност; консултантска и
експертна дейност; търговско представителство и
комисионерска дейност; туризъм след лицензиране; услуги, свързани с маркетинг и мениджмънт;
покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване
под наем и управление на недвижими имоти;
инвестиционно проектиране и строителство на
жилищни, промишлени и обществени сгради,
съоръжения и инсталации. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала „МТМ
БГ груп ЛТД“ и се управлява и представлява
от Иван Христов Иванов и Кристина Иванова
Иванова заедно и поотделно.
2787
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. № 5902/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Каприз 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Иван
Аксаков 32, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
ресторантьорство; хотелиерство; извършване на
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туристически услуги, туроператорска и агентска
дейност – след лиценз; спортно-развлекателна и
анимационна дейност; екскурзии в страната и чужбина; търговска, посредническа и комисионерска
дейност; търговия на едро и дребно; производство
и продажба на стоки, сувенири и услуги; производство и продажба на селскостопанска продукция;
импорт-експорт, реекспорт; представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина; рекламна дейност;
маркетинг; сделки с интелектуална собственост;
строителна и инвеститорска дейност в строителството и транспортни услуги – превоз на пътници
и товари в страната и чужбина. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав
Руменов Георгиев и Нели Петрова Георгиева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
2788
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 5731/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „НН“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Балатон
33, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт; производство на стоки; хотелиерски, ресторантьорски
и туристически услуги; спортно-развлекателни
дейности; сделки с технологии, интелектуална и
индустриална собственост; рекламна, информационна, консултантска на местни юридически и
физически лица; търговия с технически изделия;
маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги; мениджмънт; комисионна,
спедиционна, транспортна, складова и лизингова
дейност; покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Александър Генадиевич Черцов, който управлява
и представлява.
2789
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. № 256/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Брадли“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – м-ст Св. Никола 88Б, ет. 7, ап. 24.
2790
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. № 5058/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Аква Марин
инвестмънт“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Мохамед Икбал Ансари; вписва като
такъв Амир Ансари; вписва нов адрес на управление – ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис
2; вписва като управител Амир Ансари, който ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
досегашния управител Мохамед Икбал Ансари.
2791
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. № 6061/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „АДН“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър
1, и с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и чужбина; търговско представителство
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и посредничество, реклама и фотография; покупка на стоки с цел продажба 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; сделки
с интелектуална собственост; музикално-продуцентска и импресарска дейност; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Режис Жак Обадиа и Елизавета
Вергасова Обадиа и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2792
Варненският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 6060/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Асев“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Дебър 1, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и чужбина;
търговско представителство и посредничество,
реклама и фотография; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен
вид; производство и реализация на селскостопанска
продукция; производство на стоки с цел продажба; услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство; транспортна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност; сделки
с интелектуална собственост; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Андрей Юревич Мелников и Галина Николаевна
Бердникова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
2793
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. № 5975/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Жаки Ем“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Струга 47, ап. 127, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти; търговия със стоки
и други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство и
продажба на стоки от собствено производство;
производство и търговия на конфекция; вътрешна
и външна търговия; комисионна, спедиционна,
складова дейност; търговско представителство
и посредничество; превоз на пътници и товари
със собствен или нает транспорт в страната
и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство;
импресарска дейност; рекламна, информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; предоставяне на услуги, вкл. козметични,
фризьорски, консултантски. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Емилия Димитрова Кръстева, която управлява
и представлява.
2794
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. № 3584/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Прожев“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Виржиния Николова Живкова.
2795
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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. № 5896/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Росен
Янев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, местност Траката, ул. 11 № 23А, и с
предмет на дейност: монтаж, ремонт, поддръжка
и преустройство на асансьорни уредби; 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;
туристически, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
сделки с интелектуална собственост и други
позволени от закона (след съответно разрешение
от компетентния орган). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Росен
Йорданов Янев, който управлява и представлява.
2796
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф. д. № 5980/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Профи билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж. к.
Младост, бл. 115, вх. 3, ет. 7, ап. 20, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
външноикономическа дейност; проектиране и изпълнение на проекти след съответно разрешение;
реконструкция и модернизация на сгради (високо
и ниско строителство) след съответно разрешение;
инвеститорска дейност и последващ контрол след
съответно разрешение; строителен контрол след
съответно разрешение; кораборемонтна дейност
след съответно разрешение; корабно агентиране
след съответно разрешение; корабно снабдяване
и зареждане с горива и масла (бункероване)
след съответно разрешение; опериране, ремонт
и търговия с корабни резервни части и агрегати
след съответно разрешение; опериране, ремонт и
освидетелстване на машини и механизми, съдове
под налягане, товарни устройства, след съответно
разрешение; внос, износ, преработка, търговия
със: нефтопродукти, химикали, газове и техните
производни след съответно разрешение; посредническа дейност за набиране на работна ръка в
чужбина след съответно разрешение; посредничество при обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; складова, консултантска, пласментна,
рекламна, маркетингова, комисионна, лизингова,
импресарска, 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;
търговия на едро и дребно с потребителски стоки;
производство на стоки с цел продажба; транспортна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност след съответно разрешение; туроператорска и турагентска дейност (след
съответно разрешение), внос, износ и търговия с
леки и товарни автомобили и резервни части за
тях (след съответно разрешение), таксиметрова
дейност (след съответно разрешение); сделки с
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интелектуална собственост, изкупуване на черни
и цветни метали (след съответно разрешение).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Тодор Добринов Кунев, който
управлява и представлява.
2797
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. № 5876/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Субек“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Александър
Батенберг 10, и 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; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; търговия с всякакви стоки в страната и чужбина и всякаква
друга дейност и сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Сузън Ейлин Хъгинс и Ребека Франсис Хъгинс
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
2798
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. № 5857/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мая инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз
Александър Батенберг 10, и 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; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; търговия с всякакви стоки в страната и чужбина и всякаква
друга дейност и сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Люцян Шимун Дрозд и Агняшка Маря Матусек
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
2799
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. № 5950/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ив – бетон – маш“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Девня, ул. Морава 7, и с предмет на
дейност: транспортни и превозни сделки, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
вътрешна и външна търговия; продажба на стоки
от собствено производство; търговия на дребно
с хранителни и нехранителни стоки; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
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спедиционни и складови сделки; сделки с интелектуална собственост; консултантски, рекламни,
информационни, програмни, хотелиерски, туристически, импресарски сделки или сделки по
предоставянето на други услуги; лизинг; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Иван Христов Илиев,
който управлява и представлява.
2800
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. № 3263/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Енеа
продукт“ – ООД: вписва като съдружници Кирил
Петров Митев и Таня Пенева Недкова; вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв.
на 10 000 лв.; заличава като седалище Варна;
вписва ново седалище и адрес на управление – с.
Голица, област Варна, Стопански двор; вписва
актуален дружествен договор, приет на ОС от
18.VIII.2006 г.
2801
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 2447/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Стебар“ – ООД: заличава като съдружници Иван
Иванов Баръмов, Пламен Иванов Баръмов и
Свилен Йорданов Стефанов; вписва промяна в
наименованието – „Стебар“ – ЕООД; заличава
като управители Иван Иванов Баръмов и Пламен Иванов Баръмов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Стефанка
Костадинова Стефанова; вписва нов адрес на
управление – ул. П. Славейков 21, ет. 5, ап. 13.
2802
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. № 5959/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Недялков
проджект мениджмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител 49, вх. Б, ет. 5, ап. 42, и с предмет на
дейност: управление на проекти за инвестиции в
строителството; управление на проекти, свързани
с инвестиране в сферата на лозарството и вино
производството; търговия на едро и дребно; търговско посредничество и комисионерска дейност;
импорт, експорт и реекспорт; представителство
на местни и чуждестранни юридически лица;
хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и турагентска дейност след лиценз и други
услуги, свързани с вътрешния и международния
туризъм; строителна дейност и инвеститорска
дейност в строителството; покупко-продажба на
недвижими имоти; транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина;
рекламна дейност; маркетинг и сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Николай
Георгиев Недялков и се управлява и представлява
от Веселина Георгиева Янкова.
2803
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 231 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1902 от 3.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф. д.
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№ 155/2001 за „Тера“ – АД: заличава вписания
съвет на директорите в състав: Христо Иванов
Цачев, Юрий Иванов Петров и Пенчо Димитров Митев; заличава като лице, овластено
да представлява дружеството, Христо Иванов
Цачев; вписа тричленен съвет на директорите
с петгодишен мандат в състав: Христо Тодоров
Христов, Галина Димитрова Контохова и Митко
Трифонов Палаузов; вписва като лице, овластено
да представлява дружеството, Христо Тодоров
Христов; вписа промяна на адреса на управление
на дружеството – ул. Марагидик 2; дружеството
ще се представлява от изпълнителния член на
съвета на директорите Христо Тодоров Христов; с определение № 1865 от 27.ХІ.2007 г. се
допуска прилагане на проверените и приети от
общото събрание на акционерите с решение от
17.ІХ.2007 г. годишни финансови отчети за 2002 г.,
2003 г., 2204 г., 2005 г. и 2006 г. на „Тера“ – АД.
2804
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1825 от
21.ХІ.2007 г. вписа промени по ф. д. № 529/2007
за „Медицински център „Медбио плюс“ – АД:
вписа намаляване броя на членовете на съвета
на директорите от 4 на 3; заличава като член
на съвета на директорите Мариана Петкова
Господинова; заличава като лице, овластено да
представлява дружеството, Мариана Петкова
Господинова; вписа като лица, овластени да
представляват дружеството, Иван Панов Лесев и
Олеся Вячеславовна Василковская; дружеството
ще се представлява от членовете на съвета на
директорите Иван Панов Лесев и Олеся Вячеславовна Василковская заедно и поотделно.
2805
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1862 от 26.ХІ.2007 г. регистрира промени
по ф. д. № 266/2006 за „Сияние“ – ООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружници Ивайло Стойчев Миланов,
Стефан Стойчев Миланов, Янка Иванова Миланова и Ивайло Богомилов Петков; вписа като
съдружници Рачко Иванов Кисьов и Богомил
Иванов Петков; вписва промяна на фирмата от
„Сияние“ – ООД, на „Булстрой“ – ООД; заличава
като управител Янка Иванова Миланова; вписа
като управител Ивайло Богомилов Петков, който
ще управлява и представлява дружеството; вписа
промяна на седалището и адреса на управление
от Севлиево, ул. Стефан Пешев 107, вх.А, ет. 4,
ап. 7, на гр. Белене, ул. България 37, ет. 2, стая
7; прекратява производството по ф. д. № 266/2006
по описа съда.
2806
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3
и 4 ТЗ с решение № 1764 от 13.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 65/2006 за „Вес
мар – 2006“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Веселин Пейчев Христов; вписа като
съдружник Кремена Савова Николова; вписа
като управител Мариян Йонков Иванов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписа
промяна на адреса на управление – ул. Райко
Даскалов 15, ет. 4, ап. 11.
2807
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Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1860 от 26.ХІ.2007 г. вписа промяна по ф. д.
№ 293/2003 за „Групова практика за първична
стоматологична помощ „Диамед“ – ООД: вписа
промяна в наименованието – „Групова практика
за първична дентална помощ „Диамед“ – ООД.
2808
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1883 от
29.ХІ.2007 регистрира промени по ф. д. № 651/2003
за „Медицински център – Света Петка“ – ООД:
вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Иван Илиев Николов; вписа
като съдружник Мариета Недялкова Николова.
2809
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 833/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Асет консултинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, пл. Възраждане 5, 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, посредничество, износ на разрешени стоки;
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки; менителници, записи на заповед и чекове;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; всички други сделки, дейности и
услуги, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Калоян Стефанов Бойновски и Владимир Дончев Маджаров
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
2810
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 825/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Резон“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Мека ливада
13, и с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти; отдаване под наем на движими и недвижими имоти; търговия с автомобили и други
транспортни средства; покупка на всички видове
разрешени стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на всички видове разрешени стоки
и селскостопанска продукция с цел продажба;
комисионна, спедиционна, лизингова, складова,
посредническа, външнотърговска, реекспортна
дейност; търговско представителство; бартерни
сделки; превозна и всички видове транспортна
дейност в страната и чужбина; таксиметрова,
хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна,
туристическа, рекламна, издателска, програмна,
информационна, спортна, сервизна, преводаческа, фотографска, машинописна, плетаческа,
маркетингова, мени д жърска дейност; дру ги
дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Таня
Костова Огнянова и Адриан Андреев Огнянов
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
2811
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Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 818/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Маджаров“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Трявна, ул. Петър Генчев
7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на
стоки собствено производство; външнотърговски
сделки (внос и износ); търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; международна спедиция и
транспорт; складови сделки; лизинг; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; всички други дейности и услуги, незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Арсо Василев
Маджаров и Магдалена Тотева Маджарова и се
управлява и представлява от управителя Арсо
Василев Маджаров.
2812
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 837/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елиа“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Севлиево, ул. Христо Ботев 12,
ет. 6, ап. 16, 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,
включително таксиметрови и меж дународни
превози; складови, лицензионни, сделки с интелектуална собственост; консултантски услуги в
областта на промишлеността, информационните
технологии и опазване на околната среда; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; други дейности, незабранени от
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Евгени Недялков Тотев и Митко
Дотев Минков и се управлява и представлява от
управителя Евгени Недялков Тотев.
2813
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 806/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евронет консулт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Смърч 21, ап. 3,
и с предмет на дейност: консултантски услуги в
областта на устойчивото развитие, бизнес инициативи, разработване и управление на проекти
и евроинтеграционни инициативи; дейности по
популяризация на инициативи и събития; организиране на семинари, обучения, тренинги,
конференции и други събития; обработка на
данни, изследвания, анализ и подготовка на издания; консултиране и разработка на документи
в областта на ЧР; изработване на документи и
стратегии в областта на ЧР, устойчивото развитие
и мениджмънта като цяло; услуги, фокусирани в
следните области: управленско и операционно кон-
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султиране, финансов мениджмънт, инвестиционни
анализи и управление на активи, информационни
технологии, корпоративно обучение и трансфер на
технологии; уебдизайн и мултимедийни продукти;
услуги, насочени към предприемачи, производители и представители на различни организации,
за определяне на потенциални източници за
финансиране и работа по програми; други незабранени от закона дейности, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Мария Петрова
Каменова и Тихомир Недялков Недялков и се
управлява и представлява от управителя Мария
Петрова Каменова.
2814
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 791/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Райно игуана“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Златевци, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид;
търговия на едро и дребно; покупка, строеж и
ремонт на недвижими имоти с цел продажба;
производство на мебели, дървопреработване и
дърводелски услуги (при спазване на законовия режим); хотелиерство и ресторантьорство;
търговско представителство и посредничество;
транспортна и спедиторска дейност в страната и
чужбина, международен транспорт; производство,
изкупуване, преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция; консултантска
дейност; всички други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Гения Елън Джонсън и Дейвид
Рой Никсън и се управлява и представлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
2815
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1861
от 26.ХІ.2007 г. вписа промяна по ф. д. № 382/2004
за „Синигера“ – ЕООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Драгомир
Петров Денев; вписа като едноличен собственик
на капитала и управител Христо Янков Христов,
който ще управлява и представлява дружеството; вписа промяна на адреса на управление на
дружеството от ул. Стояков дол 16, вх. А, на ул.
Стара планина 143.
2816
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1836 от 23.ХІ.2007 г. вписа промяна за
„Мега – Ен“ – ЕООД, по ф. д. № 615/2007 с
решение № 2589 от 23.VІІІ.2007 г. на Окръжния
съд – Велико Търново, за промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството от Велико
Търново, ул. Плиска 1, вх. А, ет. 5, в Габрово, ул.
Люлякова градина 17, ет. 1, ап. 1.
2817
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 1903 от 3.ХІІ.2007 г. регистрира промяна за „Бора – 1“ – ЕООД, по ф. д. № 436/2003:
вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Павел Борисов Цонев; вписа като
съдружници Марина Христолюбова и Радослав
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Николов Гайдев; вписа промяна във фирмата
на дружеството: „Бора – 1“ – ООД; вписа като
управител Радослав Николов Гайдев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписа
промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството от Дряново, ул. Васил Левски
30, вх. А, на Велико Търново, ул. Рада войвода
7, вх. А, ет. 5, ап. 15.
2818
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 831/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Десперадо“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Севлиево, ж. к. Доктор
Атанас Москов 4, вх. Б, ет. 3, ап. 8, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
от страната и чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
(вътрешно- и външнотърговска дейност на едро
и дребно), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; отдаване под
наем на недвижими имоти; търговия с алкохолни
и тютюневи изделия; производство на стоки с
цел продажба; таксиметрова дейност – товарни и пътнически превози в страна и чужбина;
комисионна, складова, лизингова, спедиционна
дейност; търговско представителство в страната и
чужбина; превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност;
всякакъв вид дейности, незабранени от законите
на Република България, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Дешка Колева Раева.
2819
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 820/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Теа“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, бул. Столетов
241, и с предмет на дейност: покупка на всички
видове разрешени стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство на всички видове
разрешени стоки и други вещи с цел продажба;
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
външнотърговска, реекспортна дейност, търговско
представителство; бартерни сделки, разрешени от
закона; превозна и всички видове транспортна,
хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, рекламна и издателска (без книгопечат), програмна,
информационна, сервизна, преводаческа, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност;
забавни и развлекателни игри; международен
туризъм; сделки с интелектуална собственост;
производство, продажба и отдаване под наем на
аудио- и видеозаписи; покупка, строителство,
проектиране, дизайн, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем;
туроператорска дейност, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Теодора Лазарова Венкова.
2820
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 817/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крауфорд“ – ЕООД, със седалище и адрес на

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

управление Габрово, ул. Христо Ботев 6, вх. А, и с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; транспортна, складова, лизингова, строителна, ремонтна дейност; търговска дейност, внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки с разрешени
от закона стоки, ресторантьорство и хотелиерство;
други дейности и услуги, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Джейсън Гейвин
Крауфорд, Великобритания.
2821
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 826/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трявна арт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Трявна, ул. Ангел Кънчев 160, и с предмет на дейност: проектиране и
производство на мебели и обзавеждане; дървообработване; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид (търговска дейност в страната
и чужбина – внос, износ); продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
всички други дейности и услуги, незабранени от
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Георги
Костадинов Павлов.
2822
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 841/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Зелена ливада 4, вх. А, ет. 6,
ап. 24, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Диана Георгиева Колева.
2823
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ЕСБИ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Радецка 15,
ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни (без книгопечат), информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Ясен Грудов Грудов.
2824
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Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 823/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Софтвизия“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Севлиево,
ул. Христо Ботев 12, ет. 5, ап. 15, и с предмет на
дейност: изграждане и администриране на интернет портали, публикуване на статии, ревюта,
ръководства и преводи, оказване на компютърна
помощ, издаване на онлайн и печатни издания,
създаване на компютърни дискове с програми,
създаване и организиране на интернет форуми,
организиране на рекламни дейности; поддръжка
и ремонт на компютърна техника; препродажба
на компютърни системи и компоненти; консултантски услуги, преводи, анализи, внедряване на
софтуерни решения за бизнеса; производство и
търговия в страната и чужбина, всички други дейности, незабранени със закон, и капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Милен Ванев Метев.
2825
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 834/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кудрет – авто“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Севлиево, ж. к.
Митко Палаузов 4, вх. Г, ет. 8, ап. 22, и с предмет
на дейност: производство и реализация на разрешена селскостопанска продукция; вътрешна и
външна търговия; авторемонтни услуги и пътна
помощ; търговия с разрешени стоки, авточасти,
употребявани автомобили и мотоциклети; таксиметрова дейност с лек и товарен автомобил;
шивашки услуги; комисионни, спедиционни,
превозни, лицензионни, складови и транспортни
сделки; строително-монтажни работи; търговия с
промишлени и хранителни стоки; други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Кудрет Хайрединов Чаушев.
2826
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 816/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Димитров 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Найден Геров 44, вх. Б, ет. 5, ап. 13, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и чужбина; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; сделки с недвижими имоти; други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Димитър Христов Димитров.
2827
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 809/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Кара“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Хаджи Димитър 24, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина;
търговия със софтуерни продукти, вкл. собствени
такива; производство на стоки с цел продажба;
търговско представителство и посредничество;
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност; сделки по предоставяне на услуги – превозни, хотелиерски, рекламни, информационни,
импресарски; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Деян Веселинов Димов.
2828
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1853 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 378/2005 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Дар – Величка Савова“
от едноличния търговец Величка Цанева Савова
като съвкупност от права, задължения и фактически отношение на едноличен търговец Анета
Тодорова Кръстева с фирма ЕТ „Дар – Анета
Кръстева“ (ф. д. № 733/2007).
2829
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1852
от 26.ХІ.2007 г. ф. д. № 340/2005 вписа прехвърляне предприятие с фирма ЕТ „Строймет – Нагрис Петрова“ от едноличния търговец Наргис
Георгиева Петрова като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Уест
пойнт“ – ЕООД (ф. д. № 322/2006).
2830
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1808 от
19.ХІ.2007 г. вписа по ф. д. № 1973/92 поемане на
фирма ЕТ „Дарлинг – Андрея Игнатов – Здравка
Игнатова“ на едноличния търговец Здравка Денчева Игнатова от наследника Валентин Андреев
Игнатов и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Дарлинг – Валентин Игнатов“.
2831
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1871 от
28.ХІ.2007 регистрира промяна по ф. д. № 654/2001
за „ЕПК“ – ЕАД, Севлиево; вписа намаляване капитала на дружеството от 200 000 лв. на 50 000 лв.,
разпределен в 5000 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност
10 лв. чрез обезсилване на акции.
2832
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1443
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 792/97 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на
ЕТ „Стефко Вълев“ като съвкупност от всички
права, задължения и фактически отношения на ЕТ
„Георги Вълев“, Ловеч (рег. по ф. д. № 198/2007).
2918
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1457
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 652/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Канис 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Брестница,
област Ловеч, ул. Оборище 17, и с предмет на
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дейност: търговия и търговско посредничество,
комисионни услуги и оказион, търговия със стоки за бита, търговия с автомобили в страната
и чужбина, производство и продажба на велосипеди, мотопеди и мотоциклети, откриване на
магазини, импорт, експорт, реекспорт, бартер на
стоки, авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, възстановяване и продажба
на стари автомобили, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция,
таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, всички дейности,
разрешени от закона. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. Едноличен собственик на капитала е Пейо Найденов Пеев, който управлява
и представлява.
2919
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1444
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 131/2007 вписва в търговския регистър промени за „Свилцвет“ – ЕООД,
Ловеч: вписва прех върл яне на дру жествени
дялове; заличава като едноличен собственик и
управляващ Марио Викторов Димитров; вписва
като едноличен собственик на капитала Кирил
Русков Русинов; вписва нов предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството ще се управлява и представлява от Кирил Русков Русинов
съгласно договор за възлагане на управлението
от 26.ХI.2007 г.; вписва нов учредителен акт,
приет от едноличния собственик на 26.ХI.2007 г.
2920
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1455 от
7.ХII.2007 г. по ф. д. № 651/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кристи акаунтанси“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Орешак, област Ловеч, ул. Стара планина 133, и с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия във
всички разрешени от закона форми с всички
разрешени от закона стоки; внос, износ, реекспорт, бартер, разкриване и експлоатация на
магазини, оказиони и антиквариати, заведения
за обществено хранене и складове; вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство; одиторски, счетоводни и юридически
услуги, както и всички незабранени от закона
услуги и дейности в страната и чужбина, вкл. и
тези, попадащи под специален законоустановен
режим, изискващ предварително разрешение
(след получаване на такова). Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Кристи Христова Маринова, която
управлява и представлява.
2921
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1454
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 653/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Милкком – инвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Луковит, ул.
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Йосиф Йосифов 1, и с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с хранителни стоки, кафе,
алкохолни и безалкохолни напитки, изкупуване и
реализация на селскостопанска продукция, спедиторска дейност, преводи, оказион, хотелиерство
и ресторантьорство, кафе-аперитив, забавни и
електронни игри, без хазарт; административноправно обслужване, екологични и концесионни
оценки, социалогически изследвания и анализи,
издателска и рекламна дейност, производство и
реализация на софтуерни продукти, посредническа
и представителна дейност, покупко-продажба на
недвижими имоти, туризъм, изкупуване и реализация на вторични суровини. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв. и ще се управлява
и представлява от Иван Димитров Грънчаров и
Тихомир Лазаров Атанасов заедно и поотделно.
2922
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение № 1429 от 6.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.
д. № 206/2002 промени за „Роз – тур“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне чрез продажба от
Емилия Денчева Лекова на Бойчо Миланов Йорданов на дружествения му дял, съответстващ на
100 дяла от капитала на дружеството на обща
стойност 5000 лв.; вписва приемане на нов учредителен акт на дружеството; едноличен собственик
на капитала на дружеството е Бойчо Миланов
Йорданов; вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, ул. Христо Белчев,
бл. 15, вх. 2, партер; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Бойчо Миланов Йорданов.
2923
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1430 от
6.ХІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 271/99 промени
за „Кракралес“ – ЕАД, Перник: вписва приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г., приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 11.ІХ.2007 г.
2924
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1419
от 5.ХІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 683/2000
промяна за „Кракралес – 2000“ – АД, Перник:
вписва приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г., приет на общо събрание на акционерите, проведено на 10.ІХ.2007 г.
2925
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1428 от 6.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 757/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Айван – Ауто“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, кв.
Мошино, ул. Младен Стоянов, бл. 14, вх. Б, ет. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции; производство и
продажба на стоки; търговско представителство и
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови
сделки; строителство и електромонтажна дейност;
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг,
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
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от закона, като всички дейности и услуги, за
които е необходимо разрешение или лиценз, ще
се извършват след получаването им. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Иван Добрев Иванов, с неопределен
срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
2926
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1147 от
16.Х.2007 по ф. д. № 604/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Димар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров, бл. 64, вх. А,
ет. 6, ап. 17, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции;
производство и продажба на стоки; проучване и
изграждане на жилищни и промишлени обекти;
търговско представителство и посредничество;
интернет услуги и комуникации; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки; транспортни услуги; сделки с интелектуална
собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; лизинг, както и всякаква друга дейност
или услуги, незабранени от закона, като всички
дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Даниел Райчев Георгиев и Марийка
Павлова Георгиева, с неопределен срок и ще се
управлява и представлява от съдружника Даниел
Райчев Георгиев.
2927
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1198 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 604/2007 вписа
прехвърлянето на предприе с фирма ЕТ „Даниел
Георгиев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Димар“ – ООД.
2928
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1272 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 671/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Макмаджик“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Рударци, ул. Бузлуджа 1,
и с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги, вътрешна и външна търговия,
лизингова, посредническа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспорт и спедиция,
ноу-хау, счетоводни услуги, представителство
(без процесуално) на физически и юридически
лица в страната и чужбина, всякаква стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Маргарет Мей
Макклинтън и Иан Макклинтън, с неопределен
срок и се управлява и представлява от Маргарет
Мей Макклинтън.
2929
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1222 от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 598/2005 вписа
прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ „Радостина Стефанова – Гого“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Гого“ – ЕООД.
2930
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1213
от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 643/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Форс трейнинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий,
бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност:
чуждоезиково и компютърно обучение, преводи
и легализация на всякакви документи, рекламна, информационна, програмна и импресарска
дейност (след издаването на лиценз), търговска
реализация на компютърни системи и програмни
продукти – хардуер и софтуер, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
и търговска реализация на всички видове стоки,
незабранени от закона, сделки с интелектуална
собственост, всички услуги на фирми и граждани, незабранени от закона, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на верига фирмени магазини,
заведения за обществено хранене в страната и
чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
консултантска и експертна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Велизар
Йорданов Андонов и Ива Иванова Андонова, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от управителите Велизар Йорданов Андонов и
Ива Иванова Андонова поотделно.
2931
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1221
от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 426/2007 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма от ЕТ „Станой
Станоев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Омега“ – ООД.
2932
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1234 от 5.ХІ.2007 г. по ф. д. № 550/2007 вписа
прехвърлянето на предприятие с фирма от ЕТ
„Георги Асенов – Вит – Л“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Гама“ – ЕООД.
2933
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1290 от 14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 676/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „В и В антик“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Владайско
въстание 1, Търговски център „Мал Мук“, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции; производство
и продажба на стоки; проучване и изграждане
на жилищни и промишлени обекти; търговско
представителство и посредничество; интернет
усл у ги и ком у никации; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
транспортни услуги; сделки с интелектуална
собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; лизинг, всякаква друга дейност или услуги,
незабранени от закона, като всички дейности и
услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването им.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Владислав Методиев Кирилов и Владимир
Димитров Илиев, с неопределен срок и ще се
управлява и представлява от съдружника Владимир Димитров Илиев.
2934
Пернишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1271 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 670/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лесострой“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Юрий Гагарин
15, и с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и чужбина във всичките є форми,
складови и лизингови сделки с дървен материал,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
строителство, строително-ремонтни и възстановителни дейности, транспортна дейност в страната и
чужбина, като всички дейности ще се извършват
съгласно разпоредбите на законодателството, а
тези, за които е необходимо издаването на лиценз или разрешение – след получаването им.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Антонов Сандев и Иван Боянов
Иванов, с неограничен срок или прекратително
условие и ще се управлява и представлява от
управителите Красимир Антонов Сандев и Иван
Боянов Иванов заедно и поотделно.
2935
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10038 от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5196/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Генус“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Иглика 2, с предмет
на дейност: всякакъв вид строителна дейност,
продажба на стоки на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, лизинг, складова дейност, стоков контрол,
всички останали сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Любомир
Недельов Каранешев.
2833
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10121 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5246/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Манди – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Карлово, ул. Димитър Лазаров 33,
с предмет на дейност: недвижими имоти, консултантски и проектантски услуги, внос и износ,
превоз на товари 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,
комисионерство, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, спедиторска, складова, лицензионна, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска, както и други
дейности и услуги, незабранени от закона или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Петров Манолев.
2834
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10036 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 5216/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Амигос“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 208, вх. В, ет. 5, ап. 20, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, произведения на изкуството,
културен туризъм и маркетинг, търговско представителство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лизингови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска,
ресторантьорска, забавни и електронни игри,
оказионна търговия, бартерни сделки, строително-монтажна дейност, строително проектиране,
предприемачество, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или лизинг,
всякакъв вид дейност и услуги, всякаква друга,
незабранена от закона дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Иванов Стаменов и Иван
Димитров Стаменов, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
2835
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10035 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5213/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ембак“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 106, вх. Г,
ет. 5, ап. 21, с предмет на дейност: проектиране
на жилищни, промишлени и всякакъв вид сгради, оценителска дейност, технически контрол,
инвеститорски контрол, строителна дейност, инвестиционно посредничество, всякакъв друг вид
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Емил Михайлов Бакърджиев.
2836
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10047 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5221/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Емо – 83“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав
34, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговска дейност на едро и дребно в страната
и в чужбина с обувн и и кожени изделия и всякакви суровини, вещи и стоки – хранителни,
промиш лени и селскостопанска прод у к ци я,
транспортно-спедиторска дейност, рек ламна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство за български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Емил
Иванов Божилов.
2837
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10187
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 4738/2007 вписа промени за „Винора“ – ООД: освобождаване на Кънчо
Милков Луков като съдружник и заличаването
му като управител на дружеството; приемане на
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Милко Кънчев Луков за съдружник и избирането
му за управител на дружеството; приемане на
актуализиран дружествен договдор. Дружеството
се представлява и управлява от управителите
Светослав Йовков Стойков и Милко Кънчев
Луков заедно и поотделно.
2838
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10128
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3020/2007 вписа промени
за „Виа индъстрис“ – ЕООД: приемане на Христо
Вълков Барутчиев и Ангел Василев Стефанов за
съдружници; промяна на фирмата на дружеството
на „Виа индъстрис“ – ООД; избиране на Христо
Вълков Барутчиев за управител; приемане на
дружествен договор. Дружеството се управлява
и представлява от Христо Вълков Барутчиев и
Денис Анастасов Бареков заедно и поотделно,
а само заедно – при сключване на търговски
сделки на стойност над 20 000 лв., както и при
всякакви сделки на разпореждане с недвижими
имоти, собственост на дружеството.
2839
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10023
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 2528/2002 вписа промени
за „Калипсо 2002“ – ООД: заличава Красимир
Георгиев Донков като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала и управител е
Сандо Йорданов Люляков; промяна на фирмата на
дружеството на „Калипсо 2002“ – ЕООД; промяна
на адреса на управление на Пловдив, ул. Деница
9; дружеството се представлява и управлява от
управителя Сандо Йорданов Люляков; приемане
на учредителен акт.
2840
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10049 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 5152/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Нечъръл енърджи рисорсис дивелопмънт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 8, с
предмет на дейност: консултантска дейност, финансиране, проектиране и изграждане на възобновяеми
енергийни източници и селскостопански обекти
(след съответно разрешение), търговско посредничество и представителство, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Иванов Семерджиев и Ян Хендрик
Ате Викамп и се представлява и управлява от
Ангел Иванов Семерджиев.
2841
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10146 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 4231/90 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Велбой – 13 Величка
А нгелова“ от едноличния търговец Величка
Димитрова Ангелова на „Велбой 12“ – ЕООД.
2842
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10126 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 4426/2005 вписа
промени за „РН – билд“ – ООД: заличава Рафи
Гаро Апрахамян като съдружник; приема Борис
Василев Митев като съдружник; дружеството се
представлява и управлява от Рафи Гаро Апрахамян
и Атанас Тодоров Иванов заедно и поотделно;
промени в дружествения договор.
2843
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9947 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 5167/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пепа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Юндола 20, ет. 7, ап. 19, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
хранителни и промишлени стоки, вкл. с алкохол
и цигари (след снабдяване с лиценз), външнотърговска дейност, разкриване и експлоатация на
магазини и заведения, складова дейност, рекламна,
консултантска и маркетингова дейност и услуги,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги и всякакви дейности и услуги,
незабранени от законодателството на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Пенка
Васкова Георгиева.
2844
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10068 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5214/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рея – 70“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Марин Дринов 27, с
предмет на дейност: технически, административни, икономически и други консултантски услуги,
търговия на промишлени стоки, търговия на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба,
внос, износ, сделки с интелектуална собственост,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна (превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина), рекламна, информационна
дейност, както и предоставянето на други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външноикономическа
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Гергана
Николова Узунова.
2845
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10060 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 3789/2004 вписа
промени за „Макродиск“ – ЕООД: приема Цвета
Георгиева Тачева и Ярослав Матев Дервенков
като съдружници; избор на Цвета Георгиева
Тачева като управител; промяна на фирмата на
„Макродиск“ – ООД; дружеството се представлява и управлява от Константин Матев Дервенков
и Цвета Георгиева Тачева заедно и поотделно;
приемане на дружествен договор.
2846
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10200 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 4195/2000
вписа промени за „Мустанг 2000“ – ООД: освобождаване на Даниела Иванчева Георгиева и
Екатерини Димитриос Коста като съдружници и
заличаване на Екатерини Димитриос Коста като
управител на дружеството; приемане на Марин
Василев Георгиев и Димитриос Константинидис
за съдружници; избиране на Марин Василев
Георгиев за управител; нов адрес на управление: Пловдив, бул. Никола Вапцаров 141, партер;
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промени в дружествения договор; дружеството
се представлява и управлява от Марин Василев
Георгиев.
2847
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9940 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 4130/2006 вписа промени за
„Сатурн – ИГ“ – ЕООД: промяна на седалището
и адреса на управление от гр. Съединение, ул.
Капитан Петко Войвода 5, на Карлово, пл. 20
юли 1; промяна в учредителния акт.
2848
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10154 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5274/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Жоанкост“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Васил Левски 1, ет. 2,
ап. 17, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно във и извън страната, посредничество
между местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, проектиране и строителство,
както и всички останали дейности и услуги,
незабранени от закона – когато законът изисква
лиценз или разрешение (след издаване на лиценз
или съответното разрешение). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павлос Коста и Анастасис Йоанну,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
2849
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10075
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 2454/2006 вписа промени
за „Експрес линк мобайл“ – ООД: заличава Николай Дачев Христов като съдружник и управител;
промяна във фирменото наименование на дружеството на „Мобайл линк“ – ООД; дружеството се
представлява и управлява от Костадин Тодоров
Ватралев, Димитър Петров Харбалиев и Асен
Тодоров Ватралев заедно и поотделно; промени
в дружествения договор.
2850
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10069 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5217/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Донмиван“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Асен Христофоров
12, бл. 1110, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство
и посредничество, посредничество при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква стопанска и търговска
дейност, разрешена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Минчо Руменов Василев и Иван
Руменов Василев, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
2851
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10151 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5268/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Торнъм Тауър“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 63,
ет. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба,
отдаване под наем и управление на недвижими
имоти, консултантска дейност, външнотърговска
дейност и търговско посредничество и представителство, спедиционни и превозни сделки,
както и извършване на всякакъв вид дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мартин Терънс О‘Кийф.
2852
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10138
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5271/2007 вписа акционерно дружество „Пи Джей лоджистикс“ – АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Иван Вазов 42, с предмет на дейност: придобиване, управление, експлоатация и разпореждане
с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство на жилищни и
индустриални постройки, посредничество, представителство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 500 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв., със съвет
на директорите в състав: Йорданка Людмилова
Палкова, Александър Миодраг Николич и Фабрицио Алемано, и се представлява и управлява от
изпълнителния директор Фабрицио Алемано.
2853
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9858 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5139/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тони кар 2003“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Васил Априлов 126,
ет. 7, ап. 30, с предмет на дейност: разкриване
и експлоатация на магазини, складове на едро
и дребно, внос и износ на нови и употребявани резервни части и консумативи за моторни
превозни средства, заведения за консумация
на кафе, безалкохолни и алкохолни напитки,
ресторантьорство и хотелиерство, търговска и
посредническа дейност, производство на хранителни и промишлени стоки, покупка на стоки
или вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строителство,
реконст ру к ц ии, обзавеж дане на недви ж има
собственост с цел отдаване под наем, лизинг
или аренда и/или последващата им продажба,
рекламна и проучвателна дейност, всякакъв
вид услуги – консултантски, комисионерски,
ремонтни, спедиторски, транспортни и други
услуги в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Антон Иванов Тотев.
2854
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10123 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5258/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ипан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Шести километър Пазар-
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джишко шосе, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на хранителни
и нехранителни стоки за продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, превози, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, производство на филми, видео- и
звукозаписи, производство на всички видове
конструкции и детайли, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти за продажба,
маркетинг, дърводобив и всички други услуги и
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Пантелеев Батаклиев.
2855
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10076 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5233/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Финсървиз“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Евлоги Георгиев 1,
ет. 3, с предмет на дейност: консултантски и
финансови услуги, форфетиране, факторинг (след
снабдяване с необходимите лицензии и разрешения), търговия, ресторантьорство, производство
и посредничество, търговия със стоки за бита,
строителство, транспортна, спедиторска дейност, маркетингова, информационна, рекламна
дейност, всички дейности и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Даниел Христов Христов и Запрян Димитров
Апостолов, които управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
2856
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10131
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1257/2005 вписа промени
за „Брик“ – ООД: променя адреса на управление
на ул. Полковник Сава Муткуров 51, ет. 5, ап. 9;
промяна в дружествения договор.
2857
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10183 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5299/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Виктория
еър“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Мария-Луиза 8, с предмет на
дейност: придобиване, продажба и експлоатации
на транспортни средства, транспортни услуги,
лизинг, наем на транспортни средства, всякакви
видове обслужваща и спомагателна дейност във
връзка с транспортни услуги и средства, както
и извършване на всякаква друга дейност, незабранена от закона и подзаконовите нормативни
актове. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Маринела
Лъчезарова Арабаджиева и Вълчо Кузмов Арабаджиев и се управлява и представлява от Румен
Желязков Петков.
2858
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10186 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5308/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агро – 74“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Поп Тачо 2, ет. 2, ап. 5,
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с предмет на дейност: туризъм в страната и в
чужбина, производство и продажба на селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотърговска
дейност с различни видове стоки, транспортна и
спедиторска дейност, представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Енчева Илиева.
2859
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10244 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 5303/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Родистрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Бяло море 7, с предмет на дейност: строителство, търговия в страната и в чужбина, покупка и
продажба на метали, студена и топла обработка
на метали, обработка на алуминиеви профили,
производство и монтаж на метални конструкции,
изделия от метал, халета, ремонт, възстановяване
и поддръжка на механични изделия, строителство,
покупка 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, представителство и посредничество
в страната и в чужбина, рекламни, комисионни,
спедиционни сделки, вътрешен и международен
транспорт, складиране на стоки, митническо
складиране, складови и лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически или други услуги, ресторантьорство,
както и осъществяване на всякакъв вид дейности
и услуги, незабранени със закон и подзаконови
нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Василев Василев и Росен Владимиров
Коруев, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
2860
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10280 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5330/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ам трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Никола Вапцаров 66, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно с лагери, резервни части,
детайли, възли, оборудване, инструменти и други
продукти за машиностроителната, въгледобивната, стоманодобивната, леката промишленост и
селското стопанство, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Красимир Ангелов Бояджиев.
2861
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10108
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5242/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Търговски и
бизнес център – Международен панаир“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Сливница 8, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност:
изграждане, организация, експлоатация и упра-
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вление на търговски и бизнес центрове, сделки с
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска, рекламна и маркетингова дейност, както
и всякаква дейност и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 80 000 лв., със съдружници Димитър
Георгиев Тодоров и „Пълдин вакейшън“ – ООД,
и се представлява и управлява от Йордан Атанасов Димитров.
2862
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10179 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 5292/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Жи Ел груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Ген. Радко Димитриев 5, ет. 7, ап. 15, с предмет на
дейност: покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, възстановяване, ремонт,
предприемаческа, вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителство, хотелиерство, ресторантьорство, както и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Леонор Давчев Давчев и Георги Давчев Давчев,
които ще представляват и управляват заедно.
2863
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10185 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5302/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бени 67“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Павел Калпакчиев
15, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, внос и износ на стоки и материали,
хотелиерство, ресторантьорство, фризьорство и
козметика, рекламна, информационна, импресарска, антикварна, консултантска, преводаческа
дейност, интернет, разпространение на печатни
произведения, покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, транспорт и спедиция и
всички други, незабранени от закона дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Албена Христова
Казанова.
2864
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10363 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5378/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феникс – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Раковски, ул. Орел 11, с предмет на
дейност: търговия с горива и петролни продукти,
търговия – вътрешна и външна, производство на
хранителни стоки, промишлени стоки и стоки
за бита, всякакви услуги за населението, организации и търговски дружества, продуцентска,
импресарска, мени д жърска, посредническа,
комисионерска, рекламна и издателска дейност
у нас и в чужбина, представителство на наши и
чуждестранни търговци и търговски дружества у
нас и в чужбина, туристически услуги, оказионна
търговия, отдаване вещи под наем, обществено
хранене, хотелиерство и ресторантьорство, организация на увеселителни, развлекателни и атракционни дейности и заведения, фото-, компютърни
услуги, всякакви други дейности, незабранени
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от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йосиф
Иванов Друмчийски.
2865
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10371 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5041/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Волта енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Асеновград, ул. Мир 6, вх. Б, ет. 1,
с предмет на дейност: проектиране, производство
и монтаж на машини, съоръжения и изделия за
промишлеността и производство на възстановяеми енергийни източници, внос, износ, търговия
на едро и дребно, консултантска дейност, всички
останали сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Цветослава
Йорданова Стойчева.
2866
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10329 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5347/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елида 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Димо Хаджидимов 4,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, търговия с
хранителни и промишлени стоки, комисионна и
консигнационна търговия, рекламна, информационна, посредническа и консултантска дейност,
други услуги и дейности, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт (след издаване на
съответните лицензии и разрешения). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Емил Ангелов Велков.
2867
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10243 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5296/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ти Ен
Джи – 79“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Захари Стоянов 77, с предмет
на дейност: цялостно строителство или отделни
части от строителни обекти, обикновени и луксозни довършителни работи, покупко-продажба
и управление на недвижими имоти за своя и за
чужда сметка, отдаване под наем на недвижимо
имущество, управление на жилищни сгради,
управление на нежилищни сгради, консултации
и маркетинг в областта на стопанската дейност
и мениджмънт, рекламна дейност, организиране
на спортно-релаксни центрове и мероприятия,
организиране на културно-информационни мероприятия и центрове, всички останали, незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Недялко Генчев Генчев, Тройчо Недялков Недялков и
Георги Жечев Жечев, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
2868
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10234
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5320/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ели
2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 6, ет. 8, ап. 35, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, внос и износ на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
ресторантьорство, строително-монтажни работи
и ремонтни услуги, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, таксиметрови превози на пътници и
техни багажи с леки автомобили, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и
услуги, без забранените от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Петков Томов.
2869
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10304 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 552/99 вписа
промени за „Елман – 99“ – ООД: освобождаване
на Рангел Атанасов Панайотов като съдружник
и заличаването му като управител на дружеството; едноличен собственик на капитала е Цветан
Костов Бабаджанов; промяна на фирмата на
дружеството на „Елман – 99“ – ЕООД; приемане
на учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от Цветан Костов Бабаджанов.
2870
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9989
от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 3282/97 вписа промени
за „Ем Джи Ес корпорейшън“ – ООД: приемане
на Галина Стефанова Атанасова за съдружник;
освобождаване на Георги Иванов Трифонов като
съдружник; промени в дружествения договор;
дружеството се представлява и управлява от Георги Иванов Трифонов и Георги Стайков Стойчев
заедно и поотделно.
2871
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10305
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 2585/2003 вписа промени
за „Аполо 64“ – ООД: нов съдружник Методи Гавраилов Демирев и избирането му за управител;
заличаване на Гавраил Методиев Демиров като
съдружник и управител; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Иван Кузманов Рангелов и Методи Гавраилов
Демиров заедно.
2872
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10341
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1417/92 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Арком – Арман
Сеойлемезян“ от едноличния търговец Арман
Мартинов Сеойлемезян на „Арком – С“ – ООД.
2873
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 10319 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 11994/91 вписа поемането на
предприятие с фирма „Дръзки – Андон Андонов“
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на едноличния търговец Андон Кръстев Андонов
от Катерина Петрова Андонова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Дръзки – Катерина
Андонова“.
2874
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10181
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 2322/97 вписа промени
за „Гала – миниполиграф“ – ЕООД: промяна на
фирмата на „Гала – консулт“ – ЕООД; промяна
адреса на управление – ул. София 64; нов предмет
на дейност: изграждане, поддръжка и управление
на сгради с обществени функции, консултации
на работодатели и обслужване на работници и
служители по здравословни и безопасни условия
на труд, служба по трудова медицина; промени
в учредителния акт.
2875
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10130
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3152/96 вписа промени
за „Сотир плод“ – ООД: увеличаване на капитала
на дружеството от 1 005 000 лв. на 3 000 000 лв.;
промени в дружествения договор.
2876
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10415
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 2568/2005 вписа промени за „Висо“ – ЕООД: ново наименование на
дружеството – „Визио инвест“ – ЕООД; промяна
в учредителния акт.
2877
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10297 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1306/2003 вписа промени за
„Дон – Ива“ – ООД: нов съдружник – Олга Игоревна Анастасова; освобождава като съдружник
Игор Иванов Анастасов; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Иван Василев Анастасов.
2878
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 10386
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 2080/2003 вписа заличаването на „Слънце 2003“ – ЕООД.
2879
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10393 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 2223/2001 вписа
промени за „Чичи“ – ООД: освобождаване на
Димитър Николов Джурков като съдружник и
заличаването му като управител на дружеството;
едноличен собственик на капитала е Георги Иванов Иванов; промяна на фирмата на дружеството
на „Чичи“ – ЕООД; приемане на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от управителя Георги Иванов Иванов.
2880
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10388
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 4222/2006 вписа промени
за „Христозов перфект“ – ООД: вписва промяна
на адреса на управление от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 35, вх. А, ет. 5, ап. 15, на Пловдив, ул.
Стоян Михайловски 20, ап. А – М; промяна в
дружествения договор.
2881
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10293 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5273/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Монтана – 56“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Свобода 47, ет. 7,
ап. 83, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна, рекламна,
посредническа дейност, разкриване и експлоатация на обекти за обществено хранене, вътрешен
и международен туризъм, ресторантьорство и
хотелиерство, всякакъв вид дейности и услуги,
разрешени от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Любомир Петров Пълтев.
2882
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10152 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5276/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Студио Т4“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Константин Нунков
11Б, ет. 4, с предмет на дейнот: разработка,
продажба и внедряване на софтуерни продукти,
консултантска дейност в областта на компютърните технологии, рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
и всякаква друга дейност и сделки, незабранени
от закона. Дружеството е неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Бориславов Тодоров.
2883
Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира промени по ф. д. № 4526/99 за
политическа партия с наименование „Партия на
българските комунисти“, както следва: вписва нов
устав на политическата партия, приет на 18-ия
редовен конгрес на ПБК, проведен на 21.ХІ.2009 г.,
който е неразделна част от решението; заличава старото Политическо бюро (Политбюро) на
„Партия на българските комунисти“; вписва нов
състав на Политическото бюро (Политбюро) на
„Партия на българските комунисти“, както следва:
Вуто Ничев Нанов, Димитър Андреев Перостийски, Иван Борисов Багалийски, Минчо Петров
Минчев, Митко Енев Танев, Нако Райнов Стефанов, Николай Андреев Жишев, Николай Ненов
Николов, Олег Илиев Петков, Петко Костадинов
Буров, Пирин Асенов Несторов, Симеон Тодоров
Гагов, Станчо Вълканов Павлов, Тимур Генов
Гложенски, Цоньо Петров Цонев, Иван Станев
Николов, Иван Кръстев Иванов, Александър
Иванов Терзиев, Васил Петров Коларов; заличава стария състав на Централната контролноревизионна комисия на „Партия на българските
комунисти“; вписва нов състав на Централната
контролно-ревизионна комисия на „Партията на
българските комунисти“, както следва: Владимир
Стоянов Гочев, Владимир Трифонов Тодоров,
Данаил Спасов Нанчев, Десислава Николаева
Коссова, Донка Михаилова Едрева, Иван Ангелов
Божинов, Любомир Добренов Бегов, Румен Христов Иванов, Стоян Николов Генчев; политическа
партия „Партия на българските комунисти“ се
представлява най-малко от двама от тримата
секретари Васил Петров Коларов, Иван Кръстев
Иванов и Минчо Петров Минчев.
4903

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Отчет за финансовото състояние към
31.ХІІ.2009 г.
2008 г.

Активи
Парични средства и
парични еквиваленти
Финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата
или загубата
Вземания от пенсионни фондове
Други активи

2,584

714

3,635

3,295

597

506

113

78

Машини, съоръжения
и оборудване
Нематериални активи

487

447

27

68

Отсрочени данъчни
активи
Общо активи

178

340

7,621

5,448

Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни посредници
Задължения към доставчици
Други задължения
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10. – „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество“ – ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:

2009 г.

ВЕСТНИК
2

3

4,993

4,154

Доброволен пенсионен
фонд

922

554

Професионален пенсионен
фонд

493

478

6,408

5,186

381

58

Финансови приходи

36

17

Други приходи

29

54

Общо приходи от дейността

6,854

5,315

Възнаграждения и социални
осигуровки

(1,962)

(2,013)

(345)

(376)

(1,884)

(2,133)

Разходи за амортизации

(207)

(218)

Разходи за резерв����������
за
���������
гарантиране на минималната
доходност и пенсионни резерви

(765)

(247)

Други разходи за дейността

(148)

(180)

Оперативна печалба

1,543

148

Универсален пенсионен
фонд

Печалби/������������������
(�����������������
загуби�����������
)����������
от финансови активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата

Разходи за комисионни на
осигурителни посредници
Разходи за външни услуги и
материали

109

100

141

131

88

44

Разходи за данъци

(162)

(79)

359

395

Печалба за годината

1,381

69

697

670

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци

-

-

2,431

1,667

1,381

69

1

-

2,432

1,667

3,129

2,337

Основен капитал

11,600

11,600

Натрупана загуба

(7,108)

(8,489)

4,492

3,111

7,621

5,448

Специализирани резерви
Резерв за гарантиране
на минимална доходност
Пенсионен резерв
Общо пасиви
Собствен капитал

Общо пасиви и собствен капитал

Отчет за всеобхватния доход за годината,
приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
1
Приходи от управление на
активи:

2009 г.

2008 г.

2

3

Общо всеобхватен доход за
годината, нетно от данъци

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.

2008 г.

2

3

Не т но пол у чен и та кси о т
пенсионните фондове

6,317

5,315

Платени трудови възнаграждения и осигуровки

(1,808)

(1,810)

Платени комисионни на осигурителни посредници

(341)

(417)

Плащания към доставчици

(1,763)

(2,276)

Придобиване на финансови
активи

(2,788)

(1,391)

Продажба на финансови активи

2,561

645

1
Основна дейност
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2

Постъпления от лихви

3
277

153

(111)

(116)

Дру г и пари ч н и по т оц и о т
основната дейност

(30)

2

Нет ни пари чни по т оц и о т
оперативна дейност

2,314

Платени данъци

698

Парични потоци от инвестиционната дейност
Постъпления от продажба на
имоти, машини и съоръжения

9

16

Покупка на имоти, машини и
съоръжения

(453)

(150)

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната
дейност
Парични потоци от финансова
дейност
Нет ни пари чни по т оц и о т
финансовата дейност

(444)

(727)

Нетно увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти

1,870

(29)

Парични средства и парични
еквиваленти на 1 януари

714

743

Парични средства и парични
еквиваленти на 31 декември

2,584

714

Отчет за промените в собствения капитал за
годината, приключваща на 31.ХІІ.2009 г.

На 1 януари
2008 г.
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход, нетно от данъци
На 31 декември
2008 г.
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход, нетно от данъци
На 31 декември
2009 г.
Съставител:
Ир. Иванова
4511

Основен Натрупани
Общо
капитал
загуби
собствен
от дейкапитал
ността
11 600
(8 558)
3,042
-

69

69

-

-

-

-

69

69

11 600

(8 489)

3,111

-

1,381

1,381

-

-

-

-

1,381

1,381

11 600

(7 108)

4 492

Главен изпълнителен
директор: Н. Стойков

ВЕСТНИК
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10а. – „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.

2008 г.

Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
Деривативни финансови инструменти
Вземания по депозити
Други вземания

451

1,547

-

766

10,434
-

5,246
1

47,728

43,503

2,716

7,651

27,125

24,538

15,922

7,995

1,228

-

Ипотечни облигации

401

2,954

Корпоративни облигации

336

365

58,613

51,063

221

60

94

58

Инвестиции, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени
или гарантирани от държавата
Чуждестранни ценни
книжа
Акции и права за придобиване на акции
Общински облигации

Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица и пенсионерите

21

31

336

149

57,277

50,914

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината,
приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
1

2009 г.

2008 г.

2

3

Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от управление на финансови активи:
Нетни приходи/(разходи) от
оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с
финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби/(загуби) от
сделки с чуждестранна валута

2,729 (18,371)
10

30

2,505

2,339

319
36

213
113

С Т Р.
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1

Други финансови разходи

2

3
(13)

-

5,586 (15,676)
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от
пенсионни фондове
Общо увеличения

8,937

12,155

577

1,401

9,514

13,556

15,100

(2,120)

Намаления
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото
дружество
Други намаления

(6,741) (14,342)

Общо намаления

(7,737) (15,088)

(58)

(132)

(922)

(554)

(16)

(60)

Нетни активи:

ВЕСТНИК
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10б. – „Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.
Парични средства и парични
еквиваленти
Деривативни финансови инструменти
Вземания по депозити
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Чуждестранни корпоративни
и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колективни
инвестиционни схеми
Общински облигации
Ипотечни облигации
Корпоративни облигации

В началото на годината

50,914

68,122

Пасиви

В края на годината

58,277

50,914

-

-

58,277

50,914

Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за
годината, нетно от данъци

Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви и дивиденти
Придобити финансови активи

2008 г.

2,203

(2,151)

(17)

(25)

519

1,269

(886)

(681)

2,670

2,442

(5,569)

(7,101)

Други изходящи парични по(16)
(61)
тоци
Нетни парични потоци от опе(1,096) (6,308)
ративна дейност
Парични средства и парични
1,547
7,855
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични
451
1,547
еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Главен изпълнителен
Ир. Иванова
директор: Н. Стойков
4512

2008 г.

Активи
1,309

1,536

-

292

4,082
20,411

1,897
17,229

887

3,226

11,918

10,038

6,942

2,970

409
160
95
25,802

892
103
20,954

96

23

41

42

1

-

138

65

Нетни активи на разположение 25,664 20,889
на осигурените лица
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г. 2008 г.
1

2

3

Увеличения
Нетни финансови приходи/
разходи от оценка на финансови активи:
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
Нетни разходи от сделки с
финансови активи
Приходи от лихви
Приходи от дивиденти
Нетни печалби/загуби от
сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи

1,053 (5,245)
(15)

(171)

1,068

865

108

71

64

(16)

(7)

(6)

2,271 (4,502)
Осигурителни вноски:
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1

Вноски за осигурени лица
по сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения

2

3

4,947

5,122

1,271

1,632

6,218

6,754

8,489

2,252

(98)

(84)

(676)

(684)

Намаления
Изплатени пенсии на осигурени лица и пенсионери
Върнати средства на НОИ за
осигурени лица
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Общо намаления

(2,447) (1,330)
(493)

(478)

(3,714) (2,576)

Нетни активи

ВЕСТНИК
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10в. – „Ай Ен Джи Универсален пенсионен
фонд“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица съм 31.ХІІ.2009 г.
2009 г. 2008 г.
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
Деривативни финансови инструменти
Вземания по депозити

20,889

21,213

Ипотечни облигации

В края на годината

25,664

20,889

-

-

Корпоративни облигации

25,664

20,889

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г. 2008 г.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни
фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви и дивиденти
Придобити финансови активи
Други парични потоци

4,849

5,122

(98)

(84)

(1,852)

(382)

(494)

(485)

1,176

835

-

1

Нетно увеличение/(намаление) в
(227)
352
пари и парични еквиваленти от
оперативна дейност на парични
потоци
Парични средства и парични
1,536
1,184
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични
1,309
1,536
еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Главен изпълнителен
Ир. Иванова
директор: Н. Стойков
4513

-

1,734

37,040

13,811

1,002

4,871

513

557

218,733 146,330
Пасиви
Деривативни финансови инструменти
Задължения към управляващото дружество
Други задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

780

137

462

406

9

7

1,251

551

217,482 145,780

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица за годината, приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г. 2008 г.
1

(3,808) (4,655)

10,996

Инвестиции, отчитани по
170,803 119,819
справедлива стойност в печалбата или загубата:
Ценни книжа, издадени или
8,227 25,896
гарантирани от държавата
Чуждестранни корпоратив106,816 71,640
ни и държавни ценни книжа
Акции и дялове в колектив50,765 16,855
ни инвестиционни схеми
Общински облигации
3,480
-

В началото на годината
Друг всеобхватен доход, нетно
от данъци
Общо всеобхватен доход за
годината, нетно от данъци

10,890

2

3

Увеличения
Нетни финансови приходи/разходи от управление на
финансови активи:
Нетни приходи/разходи от
оценка на финансови активи
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Приходи от лихви

7,626 (30,637)
(79)

(532)

8,068

5,411

Приходи от дивиденти

699

410

Нетни печалби/(загуби) от
сделки с чуждестранна валута
Други финансови разходи

96
(52)

(44)
(47)

16,358 (25,439)

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН
1

2

Общо увеличения

60,724

54,074

4,706

3,477

65,430

57,551

81,788

32,112

Намаления
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица,
преминали в други пенсионни
фондове
Удръжки и такси от осигурителни вноски за управляващото дружество
Прехвърлени средства към
пенсионен резерв
Общо намаления

(84)

(29)

(5,008)

(2,916)

(4,993)

(4,154)

(1)

-

(10,086)

(7,099)

Нетни активи
В началото на годината

145,780 120,767

В края на годината

217,482 145,780

Друг всеобхватен доход, нетно
от данъци
Общо всеобхватен доход за го- 217,482 145,780
дината, нетно от данъци
Отчет за паричните потоци за годината������
,�����
приключваща на 31.ХІІ.2009 г.
2009 г. 2008 г.
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски за осигурени лица по сключени договори
Изплатени средства на осигурени лица
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от/(на) други пенсионни фондове
Платени такси на управляващото дружество
Получени лихви
Получени дивиденти
Придобити финансови активи

60,724

БРОЙ 45

916. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК
– Родина“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:

3

Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
Получени средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове

ВЕСТНИК

54,074

(84)

(29)

(302)

561

Отчет за финансовото състояние към
31.ХІІ.2009 г.
Хил. лв.
2009
Активи		
Парични средства
375
Инвестиции
10692
Вземания от пенсионни фондове 527
Имоти, машини, съоръжения и
оборудване
784
Нематериални активи
120
Отсрочени данъчни активи
41
Други активи
95
Общо активи

Пасиви		
Задължения към персонала и
осигурителни институции
268
Търговски задължения
4
Данъчни задължения
46
Други задължения
110
428

4,598

682

407

(63,446) (51,061)

Преведени средства за пенсио(1)
нен резерв
Нетно парични потоци от опе(76)
4,401
ративна дейност
Парични средства и парични
10,966
6,565
еквиваленти на 1 януари
Парични средства и парични 10,890 10,966
еквиваленти на 31 декември
Съставител:
Главен изпълнителен
Ир. Иванова
директор: Н. Стойков
4514

175
8430
485
845
76
24
99
10134

212
5
58
275

Собствен капитал		
Основен капитал
6010
Резерви
490
Неразпределена печалба/
(натрупана загуба)
3494
Специализирани резерви
2212

1873
1486

Общо собствен капитал

12206

9859

Общо собствен капитал,
пасиви и резерви

12634

10134

6010
490

Отчет за всеобхватния доход
Хил. лв.

(4,937) (4,149)
7,288

12634

2008

1

2009

2008

2

3

Приходи от управление на
Универсален пенсионен фонд
4737
Приходи от управление на
Професионален пенсионен фонд
485
Приходи от управление на
Доброволен пенсионен фонд
332
Приходи от управление на
Доброволен пенсионен фонд по
професионални схеми
74
Приходи от лихви
635
Други финансови приходи, нетно
114
Други приходи
58
Общо приходи

6435

3782
445
589
64
413
28
5321

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН
1

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за комисионни на
осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи
Други финансови разходи,
нетно
Общо разходи

2

3

(127)
(733)

(140)
(739)

(811)
(1957)
(120)
(174)

(975)
(1718)
(114)
(193)

-

(2088)

(3922)

(5967)

Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Печалба/(загуба) след данъци
Друг всеобхватен доход
Трансфер към специализирани
резерви

2513
(166)
2347

(646)
18
(628)

(726)

(283)

Друг всеобхватен доход

(726)

(283)

1621

(911)

Общо всеобхватен доход за
периоди

Отчет за паричните потоци
Хил. лв.
2009
Парични потоци от основна
дейност		
Нетно получени такси от
пенсионните фондове
5542
Плащания към доставчици
(707)
Плащания към персонал,
осигурителни посредници и
осигуровки
(2531)
Нетни постъпления от лихви,
комисионни, такси и други
(3)
Други парични потоци
(394)
Нетни парични потоци от/(за)
основна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на дълготрайни
активи
Постъпления от инвестиции
Плащания за инвестиции
Получени лихви, комисионни,
дивиденти и други
Нетни парични потоци (за)/от
инвестиционна дейност

1907

2008

4810
(777)
(2552)
(6)
(238)
1237

(119)
3175
(4624)

(161)
6254
(6561)

461

281

(1107)

(187)

Увеличение на пари и парични
еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в
началото на годината

800

1050

1075

25

Пари и парични еквиваленти в
края на годината

1875

1075

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Отчет за промените в собствения капитал
и пенсионните резерви
Хил. лв.
Основен Премиен Общи Финан- Специа- Общо
капирезерв целеви
сов
лизи- собсттал		
резерви резулрани
вен
				
тат
резерви капи						
тал
Салдо
към 1 януари 2008
6010
181
114
2979
Разпределение на
печалба от
минали
195
(195)
периоди					
Общо
всеобхватен
доход за
периода
(911)
Трансфер
към специализирани
резерви
-

1203

10487

-

-

-

(911)

283

283

Салдо към
31 декември 2008

6010

181

309

1873

1486

9859

Общо
всеобхватен доход
за периода

-

-

-

1621

-

1621

Трансфер
към специализирани
резерви

-

-

-

-

726

726

6010

181

309

3494

2212

12206

Салдо
към 31 декември
2009

Главен изпълнителен
Главен
директор:
счетоводител:
Н. Марев
Н. Илиева
4452
916а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК –
Родина“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2009

2008

Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания

43748
151338
28

3329
125790
22

Общо активи
Краткосрочни задължения

195114
431

129141
383

Нетни активи на разположение
на осигурените лица
194683

128758

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Хил. лв.
2009
Увеличения
Доход от управление на
финансови активи 		
Приходи от лихви
8832
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
1737
Нетни приходи от сделки с
финансови активи
Приходи от съучастия и
дивиденти
193

Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове

Общо увеличения

141
1036
6806

58312

50186

8270

6262

66582

56448

77344

63254

91

Общо намаления

5629

10762

Намаления
Нетен доход от управление
на финансови активи 		
Нетни разходи от оценка
на финансови активи
Нетни разходи от сделки
с финансови активи
91

Изплатени средства на
осигурени лица
Преведени суми на други
пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество

2008

27495
27495

98

58

6493

3622

4737

3783

11328

7463

11419

34958

100462

Нетни активи в края на
годината

128758

28296

1

2

3

Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други
пенсионни фондове
1776
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
(4690)
Получени лихви и дивиденти
9679
Нетни покупки на финансови
активи
(27191)

2640
(3566)
3493
(50934)

Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината 37789
Пари и парични еквиваленти в
началото на годината
5959

4198

Пари и парични еквиваленти в
края на годината

5959

Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев
4453

1761

43748

Главен
счетоводител:
Н. Илиева

916б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК –
Родина“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2009

2008

Активи
Парични средства
Инвестиции

5765

305

20182

18594

28

-

Общо активи

25975

18899

41

37

Краткосрочни задължения

Нетни активи на разположение 25934 18862
на осигурените лица
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Хил. лв.
1

2009

2008

2

3

Увеличения
Нетен доход от управление на
финансови активи
1183

899

Нетни приходи от оценка на
финансови активи

382

-

Хил. лв.

Нетни приходи от сделки с финансови активи

-

45

2009

2008

40

204

2

3

Приходи от съучастия и дивиденти

1605

1148

4979

4804

194683

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна
дейност
Нетни парични потоци от
осигурени лица

БРОЙ 45

Краткосрочни вземания

Увеличение на нетните активи
за годината
65925
Нетни активи в
началото на годината
128758

1

ВЕСТНИК

Приходи от лихви

Осигурителни вноски
58215

50128

Вноски за осигурени лица по
сключени договори

БРОЙ 45
1
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетен доход от управление на
финансови активи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Изплатени средства на осигурени
лица и пенсионери
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислен и та кси и у д ръж к и
за пенсион нооси г у ри т ел но т о
дружество

ДЪРЖАВЕН
2
3193

3
1987

8172
9777

6791
7939

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

916в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК –
Родина“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2009

2008

Активи
Парични средства

3756

201

31696

35164

-

5630

23

-

23
873

5630
686

Краткосрочни задължения

1324

1703

485

445

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Хил. лв.

Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Нетни активи на разположение на осигурените лица

1

2682
Общо намаления
2705
Увеличение на нетните активи
7072
за годината
Нетни активи в началото на
18862
годината
Нетни активи в края на годината 25934
Отчет за паричните потоци

2834
8464
(525)
19387
18862
Хил. лв.

2009

2008

Парични потоци от оперативна
дейност

56

1

35508

35366

56

70

35452

35296

2009

2008

2

3

Увеличения
Нетен доход от управление
на фин. активи
Приходи от лихви

1834

2227

Нетни приходи от оценка на
фин. активи

676

-

Нетни приходи от сделки с
фин. активи

-

229

Приходи от съучастия и дивиденти

174

530

2684

2986

Вноски за осигурени лица по
сключени договори

3963

11448

Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от
други пенс. фондове

234

798

4197

12246

Други увеличения

5

149

Общо увеличения

6886

15381

Нетни разходи от оценка на
фин. активи

-

15764

Нетни разходи от сделки с
фин. активи

8

-

Осигурителни вноски

Нетни парични потоци от осигурени лица

4877

4772

Изплатени пенсии

(770)

(654)

Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни
фондове

1869

283

Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество

(482)

(427)

Получени лихви и дивиденти

1321

723

Нетни парични потоци от операции с инвестиции

(1505)

(5237)

Нетно увеличение на пари и
парични еквиваленти за
годината

5310

(540)

Пари и парични еквиваленти в
началото на годината

455

995

Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери

6261

21249

Пари и парични еквиваленти в
края на годината

5765

455

Изплатени средства към държавния бюджет

76

550

Преведени су ми на д ру г и
пенсионни фондове

47

97

Начислени такси и удръжки
за ПОД

332

589

Главен изпълнителен
директор:
Н. Марев
4454

Главен
счетоводител:
Н. Илиева

Намаления

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Други намаления

6

149

Общо намаления

6730

38398

Изменение на нетните активи
за годината

156

(23017)

Нетни активи в началото на
годината

35296

58313

Нетни активи в края на годината

35452

35296

Отчет за паричните потоци

Хил. лв.

2009

2008

Нетни парични потоци от
осигурени лица

1368

(48)

Нетни парични потоци от
осигурени лица, придобили
право на пенсия

(3742)

(10303)

Изплатени пенсии

(11)

(20)

Средства на осигурени лица
прехвърлени към други пенс.
фондове, нетно

187

701

Нетни плащания към ПОД

(336)

(794)

Получени лихви и дивиденти

2165

2403

Нетни парични потоци от
операции с инвестиции

2624

2865

Нетно увеличение на пари
и парични еквиваленти за
годината

2255

(5196)

Пари и парични еквиваленти
в началото на годината

1501

6697

Парични потоци от оперативна дейност

Пари и парични еквиваленти
3756
1501
в края на годината
Главен изпълнителен
Главен
директор:
счетоводител:
Н. Марев
Н. Илиева
4455
916г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ – София,
на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на
осигурените лица
Хил. лв.
2009
Активи
Парични средства
Инвестиции
Краткосрочни вземания
Общо активи
Краткосрочни задължения
Нетни активи на разположение
на осигурените лица

326
1445
1771
5
1766

2008
89
376
1
466
12
454

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Хил. лв.
2009
2008
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
50
2
Нетни приходи от сделки с
4
1
финансови активи
Нетни приходи от оценка на
37
финансови активи
91
3
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по
1324
518
сключени договори
Общо увеличения
1415
521
Намаления
Изплатени средства на осигу29
рени лица
Нетни разходи от оценка на
4
финансови активи
Начислени такси и удръжки
74
63
за пенсионноосигурителното
дружество
Общо намаления
103
67
Увеличение на нетните активи
1312
454
за годината
Нетни активи в началото на
454
годината
Нетни активи в края на го1766
454
дината
Отчет за паричните потоци
Хил. лв
2009
2008
Парични потоци от оперативна
дейност
Нет ни пари чни по тоц и о т
1322
518
осигурени лица
Нетни парични потоци от оси(27)
гурени лица, придобили право
на пенсия
Нетни плащания към пенсион(79)
(52)
ноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
7
(5)
Нет ни пари чни по тоц и о т
(1030)
(328)
операции с инвестиции
Нетно увеличение на пари и
193
133
парични еквиваленти за
годината
Пари и парични еквиваленти
133
в началото на годината
Пари и парични еквиваленти
326
133
в края на годината
Главен изпълнителен
Главен
директор:
счетоводител:
Н. Марев
Н. Илиева
4456
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479. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Счетоводен баланс към 31 декември 2009 г.
Хил. лв.
Раздели, групи, статии
2

1

2009 г.

2008 г.

3

4

ВЕСТНИК
1

Нетекущи активи

І.

Нетекущи материални
активи

49

71

ІІ.

Нетекущи нематериални
активи

143

181

ІІІ.

Финансови активи на
собствени средства

600

1000

ІV.

Разходи за бъдещи периоди

1

172

793

1424

Общо за раздел А:

3

4

Резерв за гарантиране
на минимална доходност

1.

УПФ

149

59

2.

ППФ

169

100

Общо за група ІІ:

318

159

Общо за раздел Б:

319

159

В.

Нетекущи пасиви

24

46

Г.

Текущи пасиви

І.

Текущи за дължения

203

120

Общо за група І:

203

120

Общо за раздел Г:

203

120

3695

4146

Сума на пасива
В.

Условни пасиви

10

Отчет за всеобхватния доход
Хил. лв.

Б.

Текущи активи

І.

Текущи вземания

1.

Вземания от пенсионните фондове

31

48

2.

Други текущи вземания

10

2

Общо за група І:

2

ІІ.

Актив
А.

С Т Р. 9 1

41

50

Наименование на разходите/приходите

2009 г.

2008 г.

2

3

4

1
Приходи

822

475

382

192

От ППФ

316

190

От ДПФ

124

93

Брутна печалба

822

475

І.

Приходи от управление
на пенсионните фондове

1.

От УПФ

2.
3.

ІІ.

Текущи финансови активи

1.

Финансови активи на
специализирани резерви

274

Общо за група ІІ:

274

134

2585

2538

7

0

Освободени резерви за
гарантиране на минималната доходност

0

2
2902

2722

Административни разходи

(1560)

(1168)

3695

4146

ІІІ.

Парични средства

ІV.

Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел Б:
Сума на актива (А + Б)

134

ІІ.

І.

Разходи по икономически елементи

Пасив

1.

Разходи за материали

(45)

(70)

А.

Собствен капитал

2.

(783)

(480)

І.

Основен капитал

Разходи за външни услуги

1.

Регистриран капитал

5000

5000

3.

Разходи за амортизации

(70)

(75)

4.

(411)

5000

5000

Разходи за възнаграждения

(541)

Общо за група І:
Финансов резултат

5.

Разходи за осигуровки

(95)

(66)

1.

Непокрита загуба

6.

Други разходи

(26)

(66)

2.

Текуща печалба (загуба)

Разходи за специализирани резерви

(159)

(77)

Резултат от оперативната дейност

(897)

(763)

В.

ІІ.

Условни активи

Общо за група ІІ:
Общо за раздел А:

10

(1179)

(577)

(672)

(602)

(1851)

(1179)

3149

3821

Б.

Специализирани резерви

І.

Пенсионен резерв

1.

УПФ

1

0

Общо за група І:

1

0

І.

Финансови приходи

237

176

ІІ.

Финансови разходи

(12)

(15)

1.

Разходи за лихви

(2)

(4)

2.

Разходи по операции с
ценни книжа

(7)

С Т Р.
1
3.

92

ДЪРЖАВЕН

2
Други финансови разходи
Нетни финансови приходи
Загуба за периода

3
(3)
225

4
(11)
161

(672)

(602)

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Наименование на
паричните
потоци
1
А.

1.

2.

3.

4.

5.

Б.

1.

2.

В.

1.

2
Парични
потоци от
оперативна
дейност
Парични потоци от/към
пенсионните
фондове
Парични
потоци,
свързани с
търговски
контрагенти
Парични потоци, свързани с трудови
възнаграждения
Парични потоци, свързани с комисиони на
осигурителни посред
ници
Други парични потоци
Всичко парични потоци от основна дейност
Парични потоци от инвестиционна
дейност
Свързани с
дълготрайни
активи
Свързани с
краткотрайни финансови активи
Всичко паричн и потоци от инвестиционна
дейност
Парични
потоци от
финансова
дейност
Парични
потоци от
допълнителни вноски и
връщането
им на собствениците

2009 г.
Постъпления
3

2008 г.

Пла- Не- По- Пла- Нещатен стъ- щания тен
ния поток плепония
ток
4
5
6
7
8

840

1

839

477

-

219

(219)

-

1

476

216 (216)

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 45

2

3

1.

Свързани
с лихви,
комисиони,
дивиденти и
други
2. Плащания
по лизингови договори
Всичко
парични
потоци от
финансова
дейност
Г. Изменение
на паричните потоци
през периода
Д. Парични
средства в
началото на
периода
Е. Парични
средства в
края на периода

4

5

6

3

200

175

22

(22)

203

25

178

1500

1453

203

7
4

171

25

(25)

175

29

146

47 1011

1021

(10)

2538

2548

2585

2538

Отчет за собствения капитал
-

603

(603)

-

458 (458)

Показатели

-

292

(292)

-

187 (187)

313

144

353

61

292

1297

1428

(131)

830

923

(93)

Печалби и
загуби

5000

(577)

4423

(602)

(602)

Общо всеобх ватен
доход за периода –
печалба и загуба

-

-

-

-

-

-

-

-

6

69

(63)

0

0

0

6

69

(63)

5000

(1179)

3821

Баланс на 1 януари
2009

5000

(1179)

3821

(672)

(672)

(1851)

3149

Баланс на 31 декември 2009

5000

Председател:
Съставител:
Г. Личев
И. Толева
Зам.-председател:
Б. Каменова
4630
479а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“
на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за доходите

-

-

-

-

-

-

Общо

Баланс на 31 декември 2008

Общо всеобх ватен
доход за периода –
печалба и загуба
-

Хил. лв.

Регистриран
капитал

Баланс на 1 януари
2008

457

8

Хил. лв.

Вид на прихода/разхода

2009 г.

2008 г.

1

2

3

Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
Лихви

1

3

169

61

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

3266

2330

– преоценка

2856

2181

Общо приходи

3436

2394

Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа

(2370)

(3252)

– преоценка

(2357)

(3247)

-

(3)

(2370)

(3252)

1066

(858)

Общо разходи
Доход:
Баланс

Хил. лв.
2009 г.

2008 г.

Активи
Ценни книжа, държани за
търгуване

11056

4683

Банкови депозити

3357

1052

Парични средства

546

211

14959

5946

Общо активи

С Т Р. 9 3
1

Операции с ценни книжа

– в т.ч. комисиони на инвест.
посредници

ВЕСТНИК

Пасиви

2

3

Постъпления от сделки с
инвестиции

8127

2228

Плащания по сделки с
инвестиции

(16154)

(6198)

1

21

(1)

(21)

Нетен паричен поток от
пенсион но о си г у ри т е л на
дейност

335

86

Парични средства в началото на годината

211

125

Парични средства в края
на годината

546

211

Други постъпления

Други плащания

Дългосрочни задължения към осигурени лица
Хил. лв.
2009 г.

2008 г.

Стойност на нетните активи към началото на годината

5926

2689

Увеличение на стойността
на нетните активи, в т.ч.:

9502

4315

– Постъпления от НАП

5554

2955

Резерв за гарантиране на
минимална доходност

83

0

Нетекущи задължения към
осигурени лица

14863

5926

– Прехвърлени средства от
други пенсионни фондове

2882

1360

Краткосрочни задължения
към ПОД

13

20

Доход от инвестиране на
средствата на ПФ

1066

-

14959

5946

Намаление на стойността
на нетните активи, в т.ч.:

(482)

(1078)

– Средства за изплащане на
наследници на осиг. лица

(7)

– Средства на осигурени
лица, преминали в др. ПФ

(92)

– Прехвърлени средства
към пенсионния резерв

(1)

– Начислени такси и удръжки за ПОД

(382)

(192)

Стойност на нетните активи към края на годината по
индивидуалните партиди
на осигурените лица

14946

5926

Индивидуални партиди

14863

-

83

-

Общо пасиви

Отчет за паричния поток

Паричен поток от пенсионноосигурителна
дейност

2009 г.

1

2

Хил. лв.

2008 г.

3

Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

5554

Плащания, свързани с
осигурени лица

(7)

Постъпления от други пенсионни фондове

2882

1360

Плащани я към дру ги
пенсионни фондове

(92)

(21)

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(390)

(185)

Постъпления от дивиденти

1

1

545

63

(131)

(114)

Постъпления от лихви
Плащания за лихви

2955
(3)

Партида за резерв за гарантиране на минимална
доходност
Председател:
Г. Личев
Зам.-председател:
Б. Каменова
4631

Съставител:
И. Толева

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

479б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за доходите
Вид на прихода/разхода

Хил. лв.

2009 г.

2008 г.

Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

1

Лихви

3

229

124

Операции с ценни книжа

4557

4585

– преоценка

4045

4349

12

0

Други приходи

0

38

Общо приходи

4799

4750

Операции с ценни книжа

(3585)

(6360)

– преоценка

(3561)

(6355)

0

(5)

(3585)

(6360)

1214

(1610)

Приходи от инвестиционни
имоти

Разходи за инвестиции

– в т.ч. комисиони на инвест. посредници
Общо разходи
Доход:
Баланс

Хил. лв.
2009 г.

2008 г.

Активи
Ценни книжа, държани за
търгуване

12042

7744

3718

2050

Инвестиционни имоти

620

0

Парични средства

660

180

17040

9974

Резерв за гарантиране на
минимална доходност

119

0

Нетекущи задължения към
осигурени лица

16907

9956

Краткосрочни задължения
към ПОД

14

18

17040

9974

Банкови депозити

Общо активи
Пасиви

Общо пасиви

Отчет за паричния поток

Хил. лв.

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

2009 г.

2008 г.

1

2

3

Постъпления, свързани с
осигурени лица (от НАП)

3625

2132

Плащания, свързани с осигурени лица (към НАП)

(938)

(533)

Постъпления от други пенсионни фондове

3599

4077

ВЕСТНИК
1
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионноосигурително дружество
Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви
Плащания за лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания по сделки с инвестиции
Постъпления, свързани с
инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Нетен паричен поток от
пенс ион но о с и г у ри т е л н а
дейност
Парични средства в началото на годината
Парични средства в края
на годината

БРОЙ 45
2
(114)

3
(31)

(320)

(188)

1
764
(123)
10464

3
169
2821

(15870)

(8436)

1

-

(609)

-

480

14

180

166

660

180

Дългосрочни задължения към осигурени лица
Хил. лв.
Стойност на нетните активи
към началото на годината
Увеличение на стойността
на нетните активи
Постъпления от НАП
Прехвърлени средства от
други пенсионни фондове
Доход от инвестиране на
средствата на ПФ
Намаление на стойността
на нетните активи, в т.ч.:
– Средства, преведени в НОИ
– Средства за еднократно изплащане на осигурени лица
– Средства за изплащане на
наследници на осиг. лица
– Средства на осигурени
лица, преминали в др. ПФ
– От рицат елен доход о т
инвестиране
– Начислени такси и удръжки за ПОД
Стойност на нетните активи
към края на годината по
индивидуалните партиди
на осигурените лица
Индивидуални партиди
Партида за резерв за гарантиране на минимална
доходност
Председател:
Г. Личев
Зам.-председател:
Б. Каменова
4632

2009 г.
9956

2008 г.
6138

8438

6209

3625
3599

2132
4077

1214

0

(1368)

(2391)

(900)
(15)

(495)
-

(23)

(65)

(114)

(31)

-

(1610)

(316)

(190)

17026

9956

16907
119

-

Съставител:
И. Толева
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479в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“
на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за доходите
Вид на прихода/разхода

Хил. лв.

2009 г. 2008 г.

Приходи от инвестиции
Лихви
Операции с ценни книжа

47

68

830

631

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5
1

Постъпления от лихви

2

3

141

43

Плащания за лихви

(28)

(41)

Постъпления от сделки с инвестиции

2357

771

Плащания по сделки с инвестиции

(3933)

(2438)

Други постъпления
Други плащания

-

1

(1)

(8)

– преоценка

716

630

Общо приходи

877

699

Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

(11)

(138)
303

(614)

(1026)

Парични средства в началото
на годината

165

Операции с ценни книжа
– преоценка

(610)

(1025)

154

165

0

(1)

Парични средства в края на
годината

Общо разходи

614

1026

Доход:

263

(327)

Разходи за инвестиции

– в т.ч. комисиони на инвест.
посредници

Баланс

Хил. лв.
2009 г. 2008 г.

Активи

Дългосрочни задължения към осигурени лица
Хил. лв.
2009 г. 2008 г.
Стойност на нетните активи
към началото на годината

1962

750

Увеличение на стойността на
нетните активи

1949

1826
1666

1483

Постъпления от осигурителни
вноски

1685

2576

160

955

324

Прехвърлени средства от други
пенсионни фондове

1

Банкови депозити
Парични средства

154

165

263

(327)

3685

1972

Доход от инвестиране на средствата на ПФ

(230)

(614)

Нетекущи задължения към осигурени лица

3681

1962

Намаление на стойността на
нетните активи

(87)

Краткосрочни задължения към
ПОД

4

10

Средства за еднократно или
разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право
на пенсия

3685

1972

Изтеглени средства от осигурени лица

(14)

Средства за изплащане на наследници на осигурени лица,
които не са получили наследствена пенсия

(3)

Средства на осигурени лица,
прехвърлени в др. пенс. фондове

(1)

Ценни книжа, държани за търгуване

Общо активи
Пасиви

Общо пасиви

Отчет за паричния поток

Хил. лв.

2009 г. 2008 г.
1

2

3

Паричен поток от пенсионно
осигурителна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица

1685

1666

Начислени такси и удръжки
за ПОД

(125)

(93)

Плащания, свързани с осигурени лица

(103)

(187)

Стойност на нетните активи
към края на годината

3681

1962

Постъпления от други пенсионни фондове

1

160

По индивидуалните партиди на
осигурените лица

3576

1952

Плащания към други пенсионни
фондове

(1)

(1)

105

10

Постъпления от пенсионноосигурителното дружество

1

-

Плащания към пенсионноосигурителното дружество

(130)

(104)

Неперсонифицирани
Председател:
Г. Личев
Зам.-председател:
Б. Каменова
4633

Съставител:
И. Толева
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ДЪРЖАВЕН

40. – Управителният съвет на сдружение
„Стрелкови клуб „Академик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 27.VІІ.2010 г. в 17 ч. в
София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3/Б,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за 2009 г.; 2. промени в
устава на клуба; 3. промени в ръководните органи
на клуба. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден от 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4837
28. – Управителният съвет на Националния
съюз на градинарите в България (НСГБ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 29.VII.2010 г. в 10,30 ч. в
София, бул. Драган Цанков 36, Интерпред СТЦ
София, зала 407 В, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на управителния съвет; 2. отчет
на дейността на контролния съвет; 3. приемане
на изменения и допълнения в устава; 4. избор на
нов управителен съвет и председател; 5. организационни въпроси – прием на нови членове; 6.
други. Регистрацията на членовете или на писмено
упълномощените представители ще се извърши
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите членове.
4836
30. – Управителният съвет на Асоциация за
превенция и работа със зависимости „Само днес“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание 5.VІІІ.2010 г. в 10 ч.
в София, ул. Цар Симеон 5Б, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на асоциацията;
2. прием на нови членове; 3. избор на трети член
на управителния съвет; 4. разни.
4838
30. – Управителният съвет на сдружение
„Българско сдружение за личностна алтернатива“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете си на
12.VІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, район „Средец“,
ул. Янтра 12, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на членството на Радослав Янков Янков като член в УС
на сдружението; 2. вземане на решение за приемане на нов член в УС на сдружението в лицето
на Георги Янков Янков вследствие на подадено
от него писмено волеизявление. Право на глас
в общото събрание могат да упражнят всички
лица, членове на сдружението. Членовете се легитимират с документ за самоличност.
4882
93. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.Х.2010 г.
в 13 ч. в кабинет 212 на ХТМУ, София, бул. Климент Охридски 8, ет. 2, при следния дневен ред:
1. подготовка на КСБ 2011; 2. организационни.

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

Поканват се всички членове на сдружението за
регистрация в 13 ч. на 8.Х.2010 г. на мястото на
събранието. 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, независимо от броя на присъстващите членове.
4839
7. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Обич за нашите деца“ – Брацигово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 31.VІІ.2010 г.
в 18 ч. в гр. Брацигово, ул. Антоинвановци 23,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна на адреса на управление на сдружението от Брацигово, ул. Васил Левски 6, на
Брацигово, ул. Антонивановци 23; 2. вземане на
решение за промяна на чл. 25, ал. 3 от устава
на сдружението, който да придобие следното
съдържание: „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в един местен всекидневник
и поставена на място за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението.“
4922
32. – Управителният съвет на СНЦ в частна
полза „Малък морски театър“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 31.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в Несебър,
ж. к. Младост, бл. 62, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна във вида на
дейност съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ; 2. вземане на
решение за изменение на устава; 3. други. Отчетните материали са на разположение в офиса
на сдружението в Несебър, ж. к. Младост, бл. 62.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в 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.
4846
20. – Управителният съвет на сдружение
„Диабетик“, Павликени, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.VІІІ.2010 г. в 14 ч. в читалище
„Братство“ в Павликени при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението до 2010 г.;
2. освобождаване на старото ръководство и избор
на ново; 3. освобождаване на контролния съвет и
избор на нов; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред.
4840
11. – Управителният съвет на „Стрелкови
клуб Стрелец – 1893“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание
на 23.VІІ.2010 г. в 17 ч. в Пазарджик, ул. Виделина 8, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на „Стрелкови клуб Стрелец – 1893“ – Пазарджик, за изминалия период; 2.
промени в устава в съответствие с предложения от
УС проект за изменение и допълнение на устава;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4923
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