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Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на регионалното развитие и благоустройството
на Република България, действащо
като Национален партниращ орган,
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Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г.
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11

от 5 октомври 2010 г.
по конституционно дело № 13 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев,
Благовест Пунев, Пламен К иров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен
Ненков, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 5 октомври 2010 г. конституционно
дело № 13 от 2010 г., докладвано от съдията
Красен Стойчев.
Делото е образувано на 2 юни 2010 г. по
искане на петдесет и двама народни представители от 41-ото Народно събрание на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 150, ал. 1 от Конституцията за установяване противоконституционността на чл. 1,
ал. 3, чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 5,
ал. 3, чл. 10, ал. 2, чл. 12, чл. 15, ал. 2, чл. 17,
чл. 18, чл. 24, ал. 2, чл. 27, ал. 1; чл. 27, ал. 4,
изр. второ; чл. 29, чл. 24 – 29, чл. 30, чл. 34,
чл. 34, ал. 5; чл. 34, ал. 6; чл. 35, ал. 1, т. 2;
чл. 35, ал. 4; § 2; § 3; § 7; § 9, ал. 1, изр. второ
и ал. 2; § 10 и 11 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ) (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
Според народните представители този закон
създава сериозни проблеми за българското
висше образование, на българската наука и
развитието на научните кадри. По-конкретно,
като се върви по структурата на искането им,
те посочват следното:
Народните представители считат, че чл. 34,
ал. 5 и чл. 35, ал. 4 ЗРАСРБ, които изключват
съдебния контрол върху актовете на Арбитражния съвет към Националната агенция за
оценяване и акредитация (НАОА), лишават
гражданите от правото им на конституционна
защита и нарушават принципа за упражняване
съдебен контрол върху административните
актове и влизат в противоречие с чл. 4, ал. 1;
чл. 56; чл. 117; чл. 120, ал. 2 и чл. 125 от Конституцията. На следващо място, чл. 35, ал. 1,
т. 2 ЗРАСРБ противоречи на принципа на
правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), защото се отклонява от основното за
нашето право положение, че отговорността
е винаги лична и допуска да се носи отговорност за чуждо виновно поведение. Разпоредбите на чл. 30 и чл. 34 ЗРАСРБ влизат в
противоречие с чл. 53, ал. 6 от Конституцията,
тъй като контролът, който ще осъществява
министърът на образованието, младежта и
науката, се основава на подзаконов нормативен
акт и по този начин законодателят делегира
свои правомощия на изпълнителната власт.
Според народните представители чл. 5, ал. 3
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ЗРАСРБ, който предоставя правото на висшите
училища и на научните организации да признават придобити в чужбина научни степени,
нарушават принципа на правовата държава
и конституционното изискване държавата да
осъществява контрол върху висшите училища,
както и на европейското законодателство.
Член 34, ал. 6 ЗРАСРБ, който допуска да се
определят такси с правилник, а не със закон,
противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
В § 11 ЗРАСРБ липсата на правила относно
начина на изготвяне на Национална листа
на членовете на журита и арбитри от НАОА
застрашава академичната автономия, провъзгласена в чл. 53, ал. 4 от Конституцията. По
мнението на народните представители чл. 15,
ал. 2 ЗРАСРБ, който изисква академична
длъжност да се заема при условията на основен трудов договор, ограничава правото на
труд (чл. 48 от Конституцията). Освен това
според тях има вътрешни противоречия между чл. 15, ал. 2 и чл. 17; чл. 18, ал. 3; чл. 24,
ал. 2 и чл. 29 ЗРАСРБ, което е недопустимо
в правова държава. Народните представители
посочват също така, че Народното събрание
няма право да делегира свои законодателни
правомощия на други органи и затова чл. 1,
ал. 3; чл. 4, ал. 3; § 2; § 9, ал. 2, изр. първо и
ал. 2; § 10 ЗРАСРБ трябва да бъдат обявени
за противоконституционни. Според тях отношенията, за които Законът за развитието
на академичния състав в Република България предвижда приемане на подзаконов акт,
всъщност са основни обществени отношения
и следователно е необходимо да се уредят в
закона. Неточна е и формулировката на текста
на чл. 27, ал. 4, изр. 2 ЗРАСРБ, който определя
неправилно начален момент, от който започва да тече срок, и така допуска неопределеност в отношенията, а това противоречи на
принципа на правовата държава. Народните
представители твърдят, че и в чл. 10, ал. 2 и
чл. 27, ал. 1 ЗРАСРБ изискването материали
по процедурите за придобиване на научна
степен и за заемане на академична длъжност
да се публикуват на английски език създава
условия за неравнопоставеност. Те твърдят, че
с чл. 18, ал. 2 ЗРАСРБ се допуска предимство
при заемането на академична длъжност „главен асистент“ в някои висши училища, който
дава възможност в техните правилници да
дерогират изискването на чл. 18, ал. 1 ЗРАСРБ,
според който тези лица задължително трябва
да са придобили научната степен „доктор“.
Според народните представители чл. 24; чл. 25;
чл. 26; чл. 27; чл. 28 и чл. 29 ЗРАСРБ, в които
се съдържат правила относно заемането на
академичните длъжности „доцент“ и „професор“, са противоконституционни, защото
допускат академичната длъжност „професор“
да се заеме, без лицето да е извървяло нормалния път на научно развитие и така водят до
неравнопоставеност (чл. 6 от Конституцията).
Противоконституционни са, както се твърди в
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искането, и чл. 12 и чл. 2, ал. 2, т. 3 ЗРАСРБ,
които само формално уреждат научната степен
„доктор на науките“ и я оставят без никакво
съдържание. Тези текстове влизат в противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4
от Конституцията) и с изискването за еднакъв
подход на закона към правата на гражданите
(чл. 6 от Конституцията). Според народните
представители § 3 ЗРАСРБ превръща само
стоятелните колежи в подчинени филиали
на висшите училища и води до конфликт на
интереси, което не е в синхрон с чл. 53 от
Конституцията. В искането се твърди, че и § 7
ЗРАСРБ, който се занимава със заварените
случаи и заменя придобитите по отменения
Закон за научните степени и научните звания
научни звания с академични длъжности, че
е противоконституционен, защото извършва
промяната, без да държи сметка за правната
сигурност и така влиза в противоречие с чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
С определение от 15 юни 2010 г. Конституционният съд е допуснал искането на
народните представители от 41-ото Народно
събрание за разглеждане по същество и е
конституирал като заинтересовани страни
по делото Народното събрание, президента
на Република България, Министерския съвет,
министъра на образованието, младежта и
науката, Българската академия на науките,
СУ „Св. Климент Охридски“, Университета
за национално и световно стопанство, Техническия университет – София, Медицинския
университет – София, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Съвета
на ректорите на висшите училища, Съюза на
учените в България, Движение „За европейско развитие на Р. България“. Впоследствие с
определение от 2 юли 2010 г. като заинтересовани страни са конституирани и Комисията
за защита от дискриминация и омбудсманът
на Република България.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили Министерският съвет, министърът на
образованието, младежта и науката, Медицинският университет – София, Варненският
свободен университет „Черноризец Храбър“,
Техническият университет – София, Съюзът
на учените в България, Българската академия на науките, Юридическият факултет
на УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ
„Паисий Хилендарски“, Движение „За европейско развитие на Р. България“, Комисията
за защита от дискриминация и омбудсманът
на Република България.
Министерският съвет и министърът на
образованието, младежта и науката считат,
че искането на народните представители от
41-ото Народно събрание е изцяло неоснователно. Според тях Законът за развитието на
академичния състав в Република България
изцяло следва разпоредбите на Конституцията
и представят подробни доводи в становищата
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си в полза на своята теза. Техническият университет – София, също счита, че искането
е неоснователно и представя аргументи за
това. Становищата, които са представили
останалите заинтересовани страни, подкрепят
изцяло или частично искането на народните
представители от 41-ото Народно събрание и
представят своите аргументи.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите, изложени в искането и в постъпилите по делото писмени становища, за да се
произнесе, взе предвид следното:
1. Народните представители подчертават
в искането си до Конституционния съд, че е
недопустимо Народното събрание да делегира
на други държавни органи свои правомощия.
Атакуват се по-специално чл. 1, ал. 3; чл. 4,
ал. 3; § 2; § 9, ал. 2 и § 10 ЗРАСРБ. Според § 9,
ал. 2 ЗРАСРБ Министерският съвет трябва да
приеме правилник за прилагане на закона, в
който да се уредят единните държавни изиск
вания за придобиване на научни степени и за
заемане на научни длъжности. Министерският
съвет е органът, който трябва да приеме правилника за дейността на Арбитражния съвет
към НАОА. Според народните представители
и други текстове на Закона за развитието на
академичния състав в Република България,
с които се предоставя на висшите училища и
научните организации правото в своите правилници да уредят различни аспекти на придобиването на научни степени и на заемането
на научни длъжности: конкретните условия
и ред за придобиването на научни степени
и за заемането на научни длъжности (чл. 1,
ал. 3 ЗРАСРБ); признаването на придобити в
чужбина научни степени (чл. 5, ал. 3 ЗРАСРБ),
също са противоконституциoнни. Народните
представители атакуват и текстове на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, които предоставят на
висшите училища и научните организации в
своите правилници да предвидят правила във
връзка с придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности, които
се различават от предписаното в съответни
законови текстове (чл. 18, ал. 2; § 2 ЗРАСРБ).
Според Конституционния съд въпросът,
дали законодателят може свободно да преценява кога даден въпрос да бъде уреден със
закон или пък с подзаконов акт на изпълнителната власт, трябва да се реши с оглед
принципа за разделението на властите (чл. 8
от Конституцията) и принципа на правовата
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). В
редица случаи Конституцията посочва, че
дадена материя се урежда със закон, например установяване на данъци и определяне на
техния размер (чл. 84, т. 3 от Конституцията),
приемането на държавния бюджет (чл. 84, т. 2
от Конституцията). В такъв случай Народното
събрание е длъжно да регулира съответните
обществени отношения и не може да делегира
на други държавни органи, вкл. изпълнител-
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ната власт, свои, установени в Конституцията
правомощия (Решение № 3 от 1996 г. по к.д.
№ 2 от 1996 г.; Решение № 6 от 1998 г. по к.д.
№ 4 от 1998 г.; Решение № 10 от 2003 г. по
к.д. № 12 от 2003 г.; Решение № 4 от 2010 г.
по к.д. № 1 от 2010 г.). По този начин, като
изрично „резервира“ материя, чиято правна
уредба трябва да стане само със закон, Конституцията запълва с конкретно съдържание
възприетата от самата нея формула за разделение и баланс на властите и за ролята
на закона в правовата държава. Когато в
Конституцията липсва изрично посочване,
че съответната материя трябва да се уреди
със закон, Народното събрание също не е
свободно по свое усмотрение да преценява
дали съответните обществени отношения
трябва да се уредят със закон и какви да бъдат
рамките на регламентацията. Когато прави
такава преценка парламентът ще трябва да
се съобразява отново със същите два основни
принципа на Конституцията – принципът за
разделението на властите (чл. 8 от Конституцията) и принципът за правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
Доколкото Констит у ци ята обявява, че
Народното събрание осъществява законодателната власт (чл. 62, ал. 1 от Конституцията),
очевидно само то разполага с правомощието
да приема закони. Парламентът не може
да се отказва от това си правомощие и да
възлага уредбата на съответна материя на
изпълнителната власт. Прехвърлянето на законодателна власт на друг орган би означавало
нарушаването на балансите и равновесието
между властите. По този начин принципът за
разделението на властите не само не допуска волята на законодателния орган да бъде
променяна и подменяна (Решение № 12 от
1995 г. по к.д. № 15 от 1995 г.), но и не допуска
възможността той да се отказва сам от свои
правомощия и да възлага тяхната уредба на
друг орган. Прехвърляне на правомощия от
един конституционно установен държавен
орган на друг би било оправдано единствено
дотолкова, доколкото би имало своето основание в Конституцията, защото само тя е в
състояние да определи конкретните параметри
на балансите във властта. Доколкото нашата
Конституция не съдържа подобни правила,
изводът е, че тя отхвърля делегираното законодателство и правото на конституционно
установените държавни органи сами да се
отказват от предоставената им компетентност.
От друга страна, когато се преценява дали
да се уреди дадена материя и какви да бъдат
границите на уредбата, трябва да се държи
сметка, че в правовата държава щом дадена
материя изисква, предвид своето естество,
да бъде уредена със закон, тя трябва да бъде
уредена със закон и следователно от Народното събрание, а материята, която не се
нуждае от законодателна уредба, ще трябва
да се уреди с подзаконов акт. Необходимо е
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законът да зададе параметрите на обществените отношения, до които той се отнася, и
свързаните с тях правни институти, както и
да очертае тяхното основно съдържание, а
не да делегира, да прехвърля установяването
на тяхната уредба на изпълнителната власт.
На следващо място, отново с оглед преценката за разпределението на правната
компетентност да се издава нормативен акт
самата Конституция не допуска подзаконовите
актове да дават първична правна уредба. Обратно, те имат вторичен характер в смисъл,
че се издават въз основа и в изпълнение на
закона (чл. 114 от Конституцията), т. е. две
кумулативни изисквания, които категорично
определят техния характер. Самата природа на
подзаконовия акт следователно предпоставя
наличието на съответни правила в закона,
а не създаване тепърва на тези правила от
подзаконовия акт. Законът е общ нормативен акт с най-висок ранг в йерархията на
нормативните актове, тъй като той урежда
първично или въз основа на Конституцията
обществени отношения, които се поддават на
трайна уредба, според предмета или субектите (чл. 3 от Закона за нормативните актове).
Оттук изводът, че правната уредба, която се
съдържа в закона, трябва да бъде пълна и
не би могло той да има, както се посочва в
мотивите на Законопроекта за развитието на
академичния състав в Република България,
„рамков характер“. На същото основание не
е допустимо от подзаконов акт да се очаква
да запълва пропуски в уредбата на закона, да
определя смисъла и съдържанието на споменати в закона понятия или пък когато трябва
да се реши даден въпрос, основанието за решаването му да се търси в подзаконовия акт,
а позоваването на закона да е без значение.
Народното събрание е длъжно да осъществява законодателната власт и затова не
може да делегира на други държавни органи
правомощия да уреждат по същество въпросите, които се отнасят до закона, нито пък да
избягва пълното уреждане на отношенията,
прехвърляйки уредбата им на подзаконов акт.
Недопустимо е сам законът да предписва в
подзаконов акт да се съдържат правила, които не да го развиват и допълват, не да дават
насоки за изясняване на неговите текстове, а
да оторизира приемането на правила, за които
в закона няма правна уредба. Това е опасно,
защото създава условия за нестабилност на
правната уредба, правилата да се променят
по съображения от конюнктурен характер
извън политическия дебат, който се развива
в Народното събрание.
Когато законодателят предоставя на друг
орган да формулира единните държавни изиск
вания за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности или пък
условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности
(§ 9, ал. 2, изр. второ ЗРАСРБ), той не действа
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в съответствие с установените в правовата държава правила за разпределение на материята
при правното регулиране. Задача на закона
е да посочи какво представляват единните
държавни изисквания, докъде те се разпростират и как те се съотнасят с предоставената
на висшите училища академична автономия.
Още повече тяхната законодателна регламентация е съществен елемент на зададения на
конституционно ниво баланс между правото на
академична автономия и правото на държавата
на контрол върху висшите училища (чл. 53,
ал. 4 и ал. 6 от Конституцията). Погрешно
е разбирането, че е достатъчно законът да
посочи, че ще се издадат единни държавни
изисквания и то да се възприема като достатъчно, за да се изпълни изискването те да
бъдат издадени въз основа и в изпълнение
на закона. Напротив, единните държавни
изисквания трябва да стъпват на определена
уредба, която е дадена в закона и той в общ
вид да определи тяхното съдържание.
Понятието „държавни изисквания“ е конституционно установено. Конституцията, която
го използва в чл. 53, ал. 5, влага в него широк
смисъл: наред с другото тя има предвид на
първо място законите. Основният закон има
за цел да определи принципните въпроси на
държавното управление и да установи базата на
нормативното регулиране. Законът има друга
цел – не да дава насоки, а да уреди определен
кръг обществени отношения. Следователно
уредбата не е еднотипна и не бива механично да се копира. Ето защо, когато говори за
„единните държавни изисквания“, § 9, ал. 2,
изречение второ ЗРАСРБ влиза в противоречие
с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията). Противоречието се проявява вследствие неспазването на изискването
на Конституцията за законодателно уреждане
на отношенията, непълноти и неясноти на
уредбата, което рефлектира върху преходните
и заключителните разпоредби на закона.
Същевременно Конституционният съд приема, в контекста на изложените съображения,
че по-голямата част от разпоредбата на § 9,
ал. 2, изр. второ ЗРАСРБ не влиза в някакво
противоречие с Конституцията. Доколкото тя
урежда въпроси по прилагането на Закона за
развитието на академичния състав в Република
България, като например регламентирането
на процедурите по прием и обучение на докторанти по глава втора на закона, нормите
за преподавателска натовареност съгласно
чл. 24, ал. 3 ЗРАСРБ. Става въпрос за материя, която правилникът за прилагането му
само ще доразвие и ще уточни някои детайли
с оглед на последиците на правилата, които
се съдържат в закона.
2. Вносителите настояват, че някои от
текстовете на Закона за развитието на академичния състав в Република България са
противоконституционни, защото предоставят
на висшите училища и научните организации

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

правото да уредят някои аспекти на отношенията, свързани с придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности.
Факт е, че този закон разчита твърде много на
тях. Правилниците на висшите училища и на
научните организации са особени вътрешни
актове, които са задължителни за колективите
им, като целта им е да организират различни
аспекти на тяхната дейност. Самата Конституция насърчава подобен подход, доколкото
тя признава на висшите училища правото на
академична автономия (чл. 53, ал. 4). Ето защо
няма пречка законодателят да даде право на
висшите училища и на научните организации
да въвеждат в своите вътрешни правилници
по-строги изисквания, доколкото той е предвидил това, или пък някакви други специфични
изисквания по отношение на вътрешната си
организация и дейност.
Текстовете на чл. 1, ал. 3 и чл. 4, ал. 3
ЗРАСРБ обаче са противоконституционни,
тъй като е недопустимо атакуваният закон да
предоставя на висшите училища и научните
организации правото с вътрешни правилници
да уреждат основни елементи на отношенията,
свързани с придобиването на научни степени
и заемането на академични длъжности. По
същество това е законодателна делегация,
която е недопустима по действащия основен
закон. Правилниците на висшите училища и
на научните организации са особени вътрешни
актове, които са задължителни за колективите
им, като целта им е да организират различни
аспекти на тяхната учебна и научна дейност.
С амата Конс т и т у ц и я нас ърча ва подобен
подход, доколкото тя признава на висшите
училища правото на академична автономия
(чл. 53, ал. 4). Няма пречка законодателят да
даде право на висшите училища и на научните
организации да въвеждат в своите вътрешни
правилници допълнителни изисквания, след
като той е създал първична правна уредба,
съдържаща се в закона. На основата на законовите норми могат да бъдат създавани
други специфични изисквания по отношение
на вътрешната организация и дейността на
съответните образователни и нау чни институции. Но преди да възложи на висшите
училища и научните организации да създават
такива правила в своите правилници относно
условията за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности, законът,
предвид предмета на материята, а именно
да се определят условията за придобиване
на права от академичния състав, трябва да
установи фундамента на правната уредба,
върху който да се „надградят“ вътрешните
правилници, като се отчетат спецификата на
научната област или научното направление,
в което те развиват своята дейност. От тази
гледна точка общата делегация на чл. 1, ал. 3
ЗРАСРБ е конституционно недопустима. Като
отказва да определи условия за придобиване на
права и предоставя уредбата им да бъде пред-
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мет на вътрешни правилници, законодателят
абдикира от задължението да уреди основни
обществени отношения със закон и поставя
под съмнение собственото си предназначение
и функция в рамките на нормативното регулиране. На практика Народното събрание
отказва да законодателства, дезинтересира се
от основни и важни обществени отношения и
прехвърля първичното правно регулиране към
висшите училища и научните организации.
От друга страна, недопустимо е да се обвързва предоставянето на уредбата относно
условията за придобиване на права, особено
тези, които трябва да имат стабилна уредба
и действие на цялата територия на държавата, на правилниците на висшите училища,
с правото на академична автономия, което
чл. 53, ал. 4 от Конституцията им предоставя.
Доколкото става дума за правни последици,
които важат за всички висши училища и
научни организации, очевидно е, че вътрешните правилници не могат да създават такава
правна уредба. В тази връзка заслужава да
се отбележи, че твърде неясно и объркващо
е съдържанието на чл. 1, ал. 2, т. 1 ЗРАСРБ,
който обаче не е предмет на искането на
народните представители.
Член 4, ал. 3 ЗРАСРБ предвижда условията и редът за провеждане на заседанията
на научните журита, които се създават със
закона, да бъдат уредени в правилниците на
висшите училища и научните организации.
При положение, че със своите решения научните журита установяват права, е необходимо
да съществуват единни изисквания относно
реда за тяхната дейност. Още повече, че тази
дейност е предмет на контрол, при който преценката, дали фактическото съответства на
нормативно предписаното, трябва да бъде една
и съща за еднаквите хипотези, а не да бъде
различна в зависимост от това, какви правила
съдържа съответният вътрешен правилник.
От изложеното следва, че конституционният
принцип на правовата държава не допуска
уредбата на материя, която трябва да се създаде
със закон, да се възлага за регулиране чрез
вътрешни правилници. Ето защо Конституционният съд приема, че чл. 1, ал. 3 и чл. 4,
ал. 3 ЗРАСРБ са противоконституционни.
Съдът констатира, че Законът за развитието
на академичния състав в Република България
използва твърде непоследователно понятието
„условия и ред“ и не влага в него определено
единно съдържание, поради което ще се усложни тълкуването на неговите разпоредби,
съдържащи това понятие.
Конституционно нетърпимо е Народното
събрание да прехвърля отговорността за развитието на академичния състав в Република
България върху висшите училища и научните
организации едновременно демонстрирайки
неразбиране за съдържанието и изискванията
на принципа на академичната автономия и
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скривайки се зад него, като се отказва от
упражняване на основната си конституционна
функция – законодателната.
Народните представители искат да се обяви
за противоконституционен и § 2 ЗРАСРБ. Той
допуска в правилниците на висшите училища
и научните организации да се предвиди поголям нечетен брой на членовете на научното
жури при запазване на законоустановените
съотношения. Според закона това важи в
еднаква степен както за научно жури, което
се произнася във връзка със заемането на
академична длъжност, така и за научно жури,
пред което се защитава дисертационен труд,
макар че правното им положение не е еднакво
в двата случая. Смисълът на § 2 ЗРАСРБ се
свежда до допускането на изключение от правилото. Така, след като Законът за развитието
на академичния състав в Република България
определя условията за придобиване на научнообразователната степен „доктор“, вкл. броя
на членовете на научното жури, той допуска
висшите училища и научните организации да
обвържат възникването на идентични права
с по-тежки условия. Защото според законодателя кандидатът ще придобие едни и същи
права, доколкото по терминологията на чл. 5,
ал. 2 ЗРАСРБ научните степени „важат на
територията на цялата страна“, стига съставът
на научното жури, което взема решение, да
е над фиксираните изисквания. Очевидно в
случая регламентацията е от такъв характер,
че броят на членовете на органа, който прави
волеизявление, е без значение в юридически
план. По този начин отпада и въпросът,
дали определянето на броя на членовете на
колективен орган, който е овластен от закона
да създава права, е проблем единствено на
законодателна уредба.
Искането има за предмет и установяването
на противоконституционността на чл. 24, ал. 3
и чл. 29, ал. 1, изр. 2 ЗРАСРБ. Двата текста
изглеждат еднотипни, но всъщност са доста
различни с оглед своя предмет. Според първия
текст в правилника на висшите училища и на
научните организации се предвиждат правила
относно преподавателската и изследователската натовареност на академичния състав и по
такъв начин въвежда условия за откриване
на конкурс. Според втория в правилника на
висшите училища и на научните организации
могат да се предвидят свои собствени задължителни условия за заемане на академичната
длъжност „професор“, т. е. условия за заемане
на длъжност. Според Конституционния съд и
двата случая засягат вътрешноорганизационни въпроси на висшите училища и научните
организации. Решението, което възприема
атакуваният закон, е в духа на академичната
автономия и следователно съобразено с чл. 53,
ал. 4 от Конституцията. Необходимо е обаче
да се отбележи, че академичната автономия
не може да бъде основание за освобождаване
от конституционни принципи и норми. Допъл-
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нителните или специфични изисквания, които
висшите училища и научните организации ще
могат да предвидят в своите правилници, ще
трябва да държат сметка за условията, посочени в закона, както и да бъдат съобразени
с чл. 6 и други от Конституцията.
Колкото до § 10 ЗРАСРБ, той установява
срок за приемане на правилниците на висшите
училища и научните организации и определя
органа, който да ги приеме. Очевидно текстът не държи сметка, че правилниците за
дейността на висшите училища се приемат
от Общото им събрание. По този начин се
нарушават конкретни аспекти на академичната автономия, с която според чл. 53, ал. 4 от
Конституцията се ползват висшите училища,
от една страна, и в противоречие на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията се създават взаимоизключващи се правила, от друга.
3. Народните представители твърдят, че е
противоконституционен и чл. 5, ал. 3 ЗРАСРБ.
Според този текст придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища
или от научните организации в Република
България при условия и по ред, определени
с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори,
по които Република България е страна.
Атакуваният текст на закона е формулиран
твърде общо и неясно, но неговият акцент
е да предостави на висшите училища и на
научните организации правото да признават
придобиването на научна степен в чужбина.
Народните представители настояват в своето
искане признаването на придобити в чужбина
научни степени да се извършва от един орган
за цялата държава и по еднакви критерии.
Член 5, ал. 3 ЗРАСРБ обаче не противоречи
на чл. 4, ал. 1 и чл. 53, ал. 6 от Конституцията.
Законодателят е преценил, че висшите училища и научните организации са достатъчно
вещи и могат да се ориентират в материята на
признаването на придобити в чужбина научни
степени, по-специално акредитацията на чуждите висши училища и научни организации в
сферата на научните степени, за акредитацията
на съответните докторски програми, приема
процедурите, по които протичат защитите на
дисертации и т. н. Същевременно чл. 5, ал. 3
ЗРАСРБ разпорежда, че тези правила трябва
да съответстват на нормативните актове и
на международните договори, по които Република България е страна. Законът оставя
открит въпроса както за ранга на нормативно
регулиране, неговите параметри, така и за
съдържанието на съответните нормативни
актове, с които ще трябва да се съобразяват
правилниците на висшите училища и научните
организации. По-конкретно, дали фиксираните в Закона за развитието на академичния
състав в Република България и в правилника за неговото прилагане условия и ред за
придобиване на научна степен в Република
България, както и начинът за разрешаване

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

на споровете по тях трябва да се прилагат
съответно и по отношение процедурите за
придобиване на научна степен в чужбина, да
се елиминира установяването на привилегии
или въвеждането на ограничения и др. Изводът, който може да се направи от разпоредбата на чл. 5, ал. 3 ЗРАСРБ, е, че неговото
съдържание не дава основание за заключение,
че той е противоконституционен. Ако сред
нормативните актове, за които говори чл. 5,
ал. 3 ЗРАСРБ, има някой с ранг на закон,
той може да бъде предмет на конституционен
контрол, стига Конституционният съд да бъде
сезиран от компетентните органи по чл. 150
от Конституцията.
4. Народните представители искат да се
установи и противоконституционността на
чл. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 ЗРАСРБ специално в онази част, в която те предвиждат, че
рецензиите, становищата, авторефератът на
дисертацията и резюмета на трудове трябва
да се публикуват както на български, така и
на английски език. Според тях изискването
да се публикуват тези документи на определен чужд език води до неравнопоставеност
и нарушава чл. 6 от Конституцията. Някои
от страните, за да мотивират отхвърлянето
на искането, посочват, че изборът е въпрос
на целесъобразност или пък се позовават на
чл. 36, ал. 3 от Конституцията. В този текст
Конституцията обявява, че преценката, кога
да бъде използван само официалният език,
принадлежи на законодателя (Решение № 21
от 1996 г. по к.д. № 19 от 1996 г.). В случая той
се е възползвал от това свое право. Искането
има обаче друг акцент – не става въпрос за
възможността законодателят да се възползва от
правилото на чл. 36, ал. 3 от Конституцията,
а след като е предпочел определен чужд език,
не е ли създал привилегия. Подобно разрешение може да се срещне и в други закони,
които изискват официални документи да бъдат
написани на български и на английски език.
Целта на чл. 10, ал. 1 и чл. 27, ал. 2 ЗРАСРБ
е ясна – да дадат възможност за по-широко
интегриране на българските учени в световната научна общност и в европейския и глобален научен дискурс. При това изискването
се отнася само до документи на определен
етап на процедурите по заемане на академични длъжности и защита на дисертационни
трудове, които ще се развиват на български
език. Несъмнено, въвеждането на подобно
правило ще направи процедурите финансово
по-скъпи и ще ангажира повече усилия от
страна на лицата, които искат да заемат съответна научна длъжност или да придобият
научна степен, членовете на журита, висшите
училища и научните организации. Но тези,
които владеят английски език, несъмнено ще
са в по-благоприятна позиция в сравнение с
всички останали. Въпросът обаче е дали са
обективно оправдани тези разпоредби с оглед
целта на закона? Според Конституционния съд
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публикуването на материали освен на български, така и на английски език е полезно.
Но обществената необходимост не е от такъв
характер, че да оправдае неравното третиране
в рамките на академичната общност или както
предпочита да я нарича законът „академичен
състав“. Още повече самият характер на цели
научни направления, например хуманитаристиката и голяма част от социални науки,
въобще науките от различни направления,
които се занимават с националната идентичност, култура и икономика, прави подобно
ограничение в избора за комуникация в една
или друга степен неприемливо за тях. Освен
това в различните научни направления има
установени традиции за езикова комуникация,
на които се държи, и не е работа на закона
да се намесва в избора на езика, на който тя
да се осъществява. От друга страна, целта
на закона може да се постигне и без да се
нарушава конституционното изискване на
чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Тъй като за
науката са характерни свободният и творческият дух на търсене, подобни разпоредби в
много по-голяма степен биха се вписвали в
особеностите на материята, която регулират,
ако те изискваха публикуване на материали,
свързани със заемането на академична длъжност или придобиване на научна степен, на
някакъв набор от чужди езици.
5. Народните представители искат да се
установи и противоконституционността на
чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 12 ЗРАСРБ. С първия
текст атакуваният закон обявява „доктор на
науките“ за научна степен и по този начин
я включва в своя обхват, а вторият описва
условията за придобиването є. Искателите
обосновават своята теза с аргумента, че тъй
като придобиването на тази научна степен
е без значение за заемането на академична
длъжност, по този начин законодателят поставя докторите на науките в неравностойно
положение спрямо онези, които са придобили
научно-образователната, както я определя
чл. 2, ал. 2, т. 1 ЗРАСРБ за разлика от други
закони, „доктор“.
В становището си Министерският съвет
твърди, че искането има за предмет не противоконституционност на конкретни разпоредби, а
противоконституционността на съществуваща
празнота в законовата уредба относно научната степен „доктор на науките“ по отношение
нейното значение за заемането на академична
длъжност. Конституционният съд обаче не е
компетентен да попълва празноти в закона.
Без да го казва изрично, Министерският съвет
изглежда прави възражение за недопустимост
на искането в тази му част. Член 25, ал. 2 от
Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд допуска възможността
той да се произнася върху допустимостта на
искането във всяка фаза на конституционния
процес.
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В тази връзка следва да се отбележи, че
Конституционният съд е сезиран с искане за
установяване на противоконституционност на
част от разпоредбите относно правното регулиране на научната степен „доктор на науките“. Става дума за чл. 2, ал. 2, т. 2 ЗРАСРБ и
чл. 12 ЗРАСРБ с неговите три алинеи, в които
законодателят описва условията за придобиване на научната степен „доктор на науките“.
Другите елементи на уредбата и по-специално
въпросът за процедурата за придобиването є
не е предмет на искането. Конституционният
съд поддържа, че искането е допустимо. В
случая конституционният контрол е насочен
върху това да се съобрази доколко казаното
в конкретен текст на закона и начинът, по
който е извършено, отговаря на разпоредбите
и принципите на Конституцията, а не установява конституционността на липсваща, както
приема Министерският съвет, правна уредба.
Той се занимава със съществуващи текстове
на закона, а не с липсващи в него разпоредби
и каква би трябвало да бъде регламентацията.
Член 12 ЗРАСРБ определя условията за
придобиването на научната степен „доктор на
науките“. Народните представители считат, че
той е противоконституционен, защото този,
който, както самата разпоредба предписва, е
придобил научна степен в рамките на процедура, която поставя по-високи изисквания
към дисертацията като научно съдържание
и с ъо т ве т но по -взиск ат ел на и к ри т и ч на
преценка на качествата є, от научно жури,
съставено от повече на брой хабилитирани
лица и следователно със завишен критерий за
мнозинство, се поставя в по-неблагоприятно
положение от лицата, които са придобили
научно-образователната степен „доктор“. Така
чл. 12 ЗРАСРБ демонстрира нееднакъв подход
към правата на гражданите.
Законът очевидно т ретира различните
научни степени различно. Разликата в третирането обаче не е съответна, а обърната
наопаки – онзи, на който му се предявяват
по-сериозни и по-тежки изисквания, не придобива никакви права за разлика от онзи, към
когото се предявяват по-леки изисквания, а
му се предоставят права. Законът за развитието на академичния състав в Република
България, който именно е законът, призван да
уреди обществените отношения във връзка с
придобиването на научни степени, не свързва
придобиването на научната степен „доктор на
науките“ с някаква възможност за определено
поведение или пък със защитен от него елемент
на правния статус на притежателя є. Като
въвежда условия за придобиване на научната
степен „доктор на науките“, в същото време
атакуваният закон не признава някакъв правен
интерес на лицата, които ще я придобият. Тук
не става въпрос само за определена правна
последица, например за значението на научната степен „доктор на науките“ по отношение
научното израстване на учените и заемането
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на академична длъжност. В желанието си да
елиминира точно определен правен ефект
от придобиване на научна степен „доктор на
науките“ атакуваният закон оставя една правна фигура без какъвто и да е правен ефект,
в т. ч. той не възпроизвежда основанието за
плащане на допълнително възнаграждение към
заплатата на лицата с научна степен, което бе
предвидено в отменения Закон за научните
степени и научните звания. Непонятно е да
се поставят изисквания, които както показва
Правилникът за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 75 от 2010 г.) стават все
по-високи, в същото време да се приема, че
той няма каквито и да са последици и едва ли
не е просто форма на лично удовлетворение
(тук заслужава да се отбележи, че в закона се
употребява понятието „лични права“ с неустановено съдържание). Странно е, че от една
страна, научната степен „доктор на науките“
е безсрочна и важи за територията на цялата
страна (чл. 5, ал. 2 ЗРАСРБ), но въобще не е
ясно в какво се изразява то, нито пък какъв
е ефектът от регистрацията на дипломата в
Министерството на образованието, младежта
и науката (чл. 14 ЗРАСРБ).
Не може да съществува правен статус
без правни последици. Когато закон поставя
условия за придобиване на права, в същото
време трябва да им признае юридическа
релевантност. Подобен подход олицетворява
напълно деформирана представа за правното
регулиране. Законът за развитието на академичния състав в Република България въвежда
изисквания за придобиването на научната степен „доктор на науките“, които ще трябва да
се спазват, но в същото време те остават без
значение в контекста на отношенията, които
попадат в неговия предмет на регулиране. Правовата държава не търпи взаимоизключваща се
правна уредба (Решение № 5 от 2000 г. по к.д.
№ 4 от 2000 г.; Решение № 9 от 1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г.) и по аргумент на по-силното
основание тя не може да приеме в законите
да се формулират текстове, предварително
ампутирани в юридически план и с неясно
предназначение. Съдържанието на закона е
подчинено на определени правила и затова
той е закон.
Според чл. 23 от Конституцията държавата създава условия за свободно развитие на
науката. Текстът е общ, но все пак има определен смисъл – всичко, което би следвало да
подпомогне развитието на науката, трябва да
влезе в действие. Тъкмо с развитието на науката е свързано и придобиването на научната
степен „доктор на науките“. Но когато законът
не обвързва един признат в науката статус с
правни последици, той не работи в полза на
изискването на чл. 23 от Конституцията.
Член 12 ЗРАСРБ съдържа и други вътрешни противоречия. Ако дисертационният труд
отговаря на изискванията по ал. 2, няма как

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

той да бъде в стадий на проект, за който говори ал. 3 чрез препращането си към чл. 7,
ал. 2 и ал. 3 ЗРАСРБ.
Колкото до чл. 2, ал. 2, т. 2 ЗРАСРБ, Конституционният съд не намира искането за
обявяването му за противоконституционен
за основателно. Този текст на закона просто
определя, че има две научни степени – „доктор“ и „доктор на нау к ите“. Посочените
научни степени съществуват отдавна, имат
утвърдено значение в научната общност с
оглед развитието на науката и образованието и кореспондират на заложеното в чл. 23
от Конституцията изискване. През годините
в нормативната им регламентация са били
правени някои промени, без обаче да се е
подлагало на съмнение тяхното съществуване
и значение в науката. Заварено е и положението степента „доктор“ да бъде определяна
като образователна и научна (погрешно посочена в закона като научно-образователна) и
така само и единствено степента „доктор на
науките“ да бъде чисто научна степен. Още
повече искането не претендира за обявяването за противоконституционни чл. 13 и 14
ЗРАСРБ, където се съдържа уредбата на реда
за придобиване на научната степен „доктор
на науките“. В правовата държава правните
фигури трябва да имат ясно съдържание,
каквото в закона липсва.
6. Народните представители искат да се
установи и противоконституционността на
чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ, който установява изиск
ване академична длъжност да се заема при
условията на основен трудов договор. Според
тях този текст ограничава конституционното
право на труд (чл. 48 от Конституцията) и
създава неравенство (чл. 6 от Конституцията),
тъй като лишава гражданите от възможности,
които им предоставя Кодексът на труда.
Според Конституционния съд императивното изискване на закона академична длъжност
да се заема при условията на основен договор
е замислено като ограничение на права. Съображенията на опонентите на този текст се
концентрират именно върху характеристиката
на разпоредбата като ограничение на права.
Същото признават и онези от заинтересуваните
страни, които го подкрепят, но оправдават
ограничението на права със съображения
за целесъобразност, а именно гарантиране
стабилността на трудовите отношения или
на качеството на висшето образование. Конституционният съд има стабилна практика по
чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Допускането
на ограничения или привилегии на основание
посочените в този текст признаци е недопустимо. Има сфери на равенство на гражданите
пред закона, в които е недопустимо да се
ограничават права или да се създават привилегии (Решение № 14 от 1992 г. по к.д. № 14 от
1992 г.; Решение № 1 от 1993 г. по к.д. № 32 от
1992 г.; Решение № 1 от 1997 по к.д. № 27 от
1996 г.; Решение № 10 от 1999 г. по к.д. № 36
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от 1998 г.; Решение № 12 от 2001 г. по к.д. № 12
от 2001 г.). Нужно е да се уточни все пак, че
Конституцията установява определен брой
критерии за дискриминация. В същото време
законодателството, в т. ч. общият Закон за защита от дискриминация, въвежда нови, които
не се съдържат в Конституцията. Специално
по отношение правото на труд международни
актове, които са ратифицирани, обнародвани
и влезли в сила за Република България, също
дават по-широк набор от критерии, например
Конвенция № 111 на Международната организация на труда относно дискриминацията
в областта на труда и професиите, Международният пакт за икономически, социални и
културни права.
Ограничението на чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ
обаче не попада в рамките на признаците,
които визира чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
В практиката си Конституционният съд нееднократно е посочвал, че извън посочените
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията признаци е
допустимо да се създава определен режим
спрямо определена чрез други признаци категория субекти (Решение № 14 от 1992 г. по
к.д. № 14 от 1992 г.; Решение № 1 от 1997 г.
по к.д. № 27 от 1996 г. и др.). Самата Конституция посочва редица случаи на предоставяне
на привилегии и ограничаване на права (Решение № 1 от 1993 г. по к.д. № 32 от 1992 г.).
Въвеждането на подобни критерии обаче не
е въпрос на свободно усмотрение, а трябва
да има свое основание. Както отбелязва Конституционният съд, то се налага или предвид
обществена необходимост, или запазване
принципа за равенството пред закона (Решение
№ 1 от 1993 г. по к.д. № 32 от 1992 г.; Решение № 12 от 2001 г. по к.д. № 12 от 2001 г.).
Ограничаването на права въз основа на други
извън чл. 6, ал. 2 от Конституцията критерии
не може да не се съобразява с принципа за
равенството пред закона, който изрично е
закрепен в същия текст на Конституцията,
както и в нейния Преамбюл. Още повече, доколкото равенството пред закона е уредено и
като право на гражданите, както вече е имал
да отбележи Конституционният съд (Решение
№ 14 от 1992 г. по к.д. № 14 от 1992 г.), то
отклонението, когато то се предвижда, ще
трябва да бъде достатъчно сериозно.
Сред най-важните характеристики на принцип на равенството пред закона е задължението, което той отправя към законодателната
власт да третира в рамките на правното
регулиране еднаквите еднакво. Въпросът е,
може ли в сферата на правото на труд да се
третират гражданите различно по съображение за реализиране на определена политика
в дадена обществена сфера, както се твърди
в някои от становищата на заинтересованите
страни? Ако се допусне последното, то съображенията очевидно трябва да бъдат достатъчно
сериозни и ограничението да не е по-голямо
от необходимото. Освен това ограничаването
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на основните права, когато то е допустимо,
не може да бъде неопределено във времето.
Конституционният съд счита, че единствено
съображения от конституционен порядък могат
да оправдаят ограничаване на закрепените в
Конституцията права на гражданите. Конституцията ясно казва, че основните права са
неотменими (чл. 57, ал. 1) и допуска тяхното
ограничаване по изключение, като посочва и
онези права, които въобще не могат да бъдат
ограничавани (чл. 57, ал. 3). В този дух са и
други нейни разпоредби по отношение на някои
отделни основни права на гражданите. Така
правото на свободен избор на местожителство
може да се ограничава за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и
свободите на другите граждани (чл. 35, ал. 1
от Конституцията). Подобен смисъл имат и
чл. 37, ал. 2 от Конституцията по отношение
на свободата на съвестта и вероизповеданието,
чл. 41, ал. 1 от Конституцията по отношение
на правото да се търси, получава и разпространява информация. Позицията, която заема
Конституцията, следователно е, че ограничението на правата трябва да бъде съобразено
с чл. 57 от Конституцията. От друга страна,
щом Конституцията обявява равенството на
гражданите пред закона за принцип, не всяка цел ще може да бъде годно основание за
ограничаване на права, а само цел от същия
порядък какъвто Констит у ци ята доп уска
като основание за ограничаване на права.
Специално целта да се повиши качеството на
образование или да се гарантира стабилност на
трудовите отношения, то трябва да се посочи,
че те нямат характеристиките и тежестта на
основанията, с които Конституцията свързва
възможността за ограничаване на права. Подобни цели са по-скоро израз на управленска
политика и са нейна постоянна цел. Още
повече политиките следва да се съобразяват
с Конституцията. По тези съображения Конституционният съд приема, че чл. 15, ал. 2
ЗРАСРБ е противоконституционен.
7. В искането си народните представители
претендират, че има вътрешни противоречия и неясноти между чл. 15, ал. 2, от една
страна, и чл. 17, чл. 18, ал. 3, чл. 24, ал. 2 и
чл. 29 ЗРАСРБ, от друга, доколкото в тях са
посочени различни основания за възникване
на трудови отношения. Това не е в синхрон с
принципа на правовата държава. Действително, принципът на правовата държава изисква
от законодателя да не допуска създаването на
взаимоизключваща се правна уредба (Решение № 10 от 2009 г. по к.д. № 12 от 2009 г.). В
практиката си Конституционният съд е поддържал, че само по себе си противоречието
между разпоредбите на един закон и изобщо
с действащото законодателство нарушава
принципа на правовата държава (Решение
№ 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.; Решение
№ 9 от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г.).
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Конституционният съд обаче не е компетентен да преценява съответствието на закон
със закон, вкл. на разпоредбите, които съставят корпуса на един и същи закон. От друга
страна, важно е да се отбележи, че правото
е изградило собствен способ за преодоляване на неяснотите и противоречията и това е
институтът на тълкуването. Когато правната
разпоредба е неясна, нейното точно съдържание трябва да се изясни, а противоречията
да се преодолеят чрез прилагането на някои
от установените способи за тълкуване и резултатите, до които то води (чл. 45 и сл. от
Закона за нормативните актове). Точно това
прави и Конституционният съд, когато тълкува
Конституцията (чл. 149, ал. 1, т. 1). Ето защо
не е правилно да се поддържа, че неяснота
или вътрешно противоречие на текстове от
даден закон per se автоматически го прави
неконституционен на основание нарушаване
принципа на правовата държава. Необходимо
е неяснотата или противоречието в него да е
достатъчно сериозно, било като поставя под
съмнение годността му да регулира обществените отношения, които той е призван да
уреди, или пък да съдържа взаимоизключваща
се правна уредба.
Правната техника на Закона за развитието
на академичния състав в Република България не е прецизна. Проблемите са не само
в използваната терминология и начина на
формулиране на текстовете, но и в стремеж
уредбата да е по-обобщаваща и който стремеж
не е намерил адекватен израз в закона. Член
17, чл. 18, ал. 3, чл. 24, ал. 2, чл. 29 ЗРАСРБ
смесват правни понятия или те се използват
неудачно.
Искането настоява да се обяви за противоконституционен чл. 17 ЗРАСРБ. Подобен
текст е нов за нашето законодателство. Той
предви ж да, че заемането на ака демична
длъжност „асистент“ може да става въз основа на трудов договор. Така се ликвидира
установената от дълго време практика асистентите да се избират с конкурс. Право на
законодателя е да прецени кое решение е
най-доброто. Тази преценка не подлежи на
конституционен контрол. От друга страна,
текстът не е формулиран като императив, а
визира възможност.
Колкото до изискването на чл. 17 ЗРАСРБ
този трудов договор да бъде срочен в отклонение на правилото на чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ
и как той ще се впише в общата уредба на
срочните трудови договори по Кодекса на
труда, вкл. за срока му, Конституционният съд
не може да се произнесе, защото не следи за
съответствието на закон с друг закон.
Конституционният съд приема, че е не
основателно и искането за обявяване за противоконституционен и чл. 18, ал. 1 ЗРАСРБ. Той
въвежда изискването академичната длъжност
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„главен асистент“ да се заема само от лице с
научна степен „доктор“. Законът счита подобно
решение за нужно и съответно го установява.
8. Законът в чл. 18, ал. 1 застава на позицията, че за да може дадено лице да заеме
академичната длъжност „главен асистент“, то
трябва да е придобило научната степен „доктор“. В същото време в ал. 2 на чл. 18 ЗРАСРБ
предоставя на „медицинските университети
или факултети и университетските болници,
във висшите училища по изкуства и спорт или
факултети, във военните училища, както и
във висшите училища на Министерството на
вътрешните работи“ правото на преценка и
възможност да дерогират в приеманите от тях
правилници споменатото изискване. Подобен
подход създава в полза на определени висши
училища привилегията да преценяват дали да
възприемат изискване, което атакуваният закон поставя към останалите. Условията, които
се поставят към заемането на академичната
длъжност „главен асистент“, са различни и се
определят различно в два текста на закона.
В единия случай той императивно установява задължително изискване за заемането на
академичната длъжност „главен асистент“, а в
другия по усмотрение, без да стъпи на някакви указани от закона критерии, се признава
правото да се дерогира правилото. Законът
възприема различен подход към еднак ви
случаи, а именно условията за заемане на
една и съща академична длъжност във висше
училище или научна организация.
Мотивът, че изключението по чл. 18, ал. 2
ЗРАСРБ се налага предвид необходимостта
преподавателският състав в изброените в
него висши училища да притежава висока
професионална квалификация и опит, както
и с оглед спецификата на преподаването, не
може да бъде приета, защото смисълът придобиването на образователната и научна степен
„доктор“ е тъкмо израз на по-висока степен
на квалификация във всяка една сфера на
науката и образованието. Наистина в някои
висши училища преподавателите се занимават
извън научната и преподавателската и с друга
дейност. Ако спецификата на предмета на
дейност е основание за установяване на особен режим за заемане на академично звание,
това в еднаква степен би следвало да важи за
заемането на всички академични длъжности,
а не само за някои. Достатъчно е, че атакуваният закон дава възможността да се заеме
академично звание във висшите училища по
изкуствата и спорта въз основа на специфични
творчески и спортни постижения. Различието
в правния режим тук се налага, доколкото в
тях акцентът се поставя върху развитието на
художествено-творческите и спортните способности и нуждата те да се предадат на други.
На следващо място спецификата на научното
направление не може да бъде основание за
дерогиране на правилото, че академичната
длъжност „главен асистент“ може да се заема
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само от лица, които имат образователната
и научна степен „доктор“. Практическата
дейност задължително слага своя отпечатък
върху съдържанието и начина на оценка на
подготвяния дисертационен труд. Не е работа
на закона обаче да влиза във вековния спор кое
научно направление е по-сложно и по-тежко.
Най-сетне съображението, че някои висши
училища имат по-широк предмет на дейност
и се занимават наред с наука и преподаване
и с други дейности, също не може да бъде
основание, което да обоснове разликата в
правното положение на една част от техния
академичен състав в сравнение с останалите
висши училища. Всички висши училища се
създават с една и съща цел – да осъществяват преподаване в съответни научни области
и да извършват научни и научно-приложни
изследвания. Всяко научно направление има
връзка и отношение към някакви практически нужди. Няма основания следователно
в едни от тях по отношение на една част от
академичния им състав да се установяват
специални правила.
Ето защо чл. 18, ал. 2 ЗРАСРБ противоречи
на чл. 6 от Конституцията.
9. Групата народни представители поддържат, че чл. 24, 25, 26, 27, 28 и 29 ЗРАСРБ също
трябва да бъдат обявени за противоконституционни, защото дават възможност, без да се
извърви нормалният път на научно развитие,
да се заемат академичните длъжности „професор“ и „доцент“ и по този начин водят до
неравнопоставеност (чл. 6 от Конституцията).
Разпоредбите, които се атакуват в искането,
засягат въпросите за условията и реда за заемане на академични длъжности и са част
от философията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България. В
основата на реформата, която той прави, стои
идеята да се ликвидират съществуващите по
отменения закон научни звания „професор“
и „доцент“ и макар да използва идентична
терминология да ги замени със съвсем нова
вече длъжностна система в научната йерархия, при която титлите „професор“ и „доцент“
имат правна стойност само като длъжности
в рамките на конкретно висше училище или
научна организация, без да са признак на
личен статус. Съответно мястото на уредбата
относно условията за заемане на академична
длъжност е в правилниците на висшите училища и научните организации, а обсъжданият
закон следва да зададе само нейната най-обща
рамка. Според искането обаче ограничаването
на законовата регламентация единствено до
изискване за представяне на научни трудове,
изследвания, разработки и творчески постижения като основание за заемане както на
академична длъжност „професор“, така и на
академичната длъжност „доцент“ е предпоставка за неравнопоставеност.
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Законът за развитието на академичния
състав в Република България въвежда йерархически подредена система на академични
длъжности, която се отнася до всички висши
училища и научни организации. Колкото обаче
до условията, които трябва да се изпълнят, за
да се заеме всяка от така установените длъжности, атакуваният закон предлага насреща
общи еднотипни по съдържание текстове, а
не съответна на системата диференциация.
Става дума за чл. 24, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и
чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ. По този начин, като се
отказва да диференцира условията за заемането на различните в йерархическата стълбица
академични длъжности, атакуваният закон
отстъпва от правилото да третира различното различно и не изключва възможността
удовлетворяването на едни и същи условия
да позволи постигането на различен резултат.
Законът си поставя за цел да даде уредба
на отношенията, свързани с научните степени
и академичните длъжности. Определящи за
тези отношения, в смисъл, че оформят тяхното
съдържание и специфика, са условията, при
които ще се придобиват, упражняват и прекратяват права. Иначе правното регулиране
остава без предмет. Законът за развитието на
академичния състав в Република България
подминава този въпрос и делегира уредбата му.
В чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ се визира
представянето на материали и документи, но
въобще не изясняват какви условия трябва да
бъдат покрити, за да може съответното лице
да бъде „професор“ или „доцент“. Едва ли
смисълът на тези, както ги определя законът,
академични длъжности се изчерпва с това,
че съответните лица имат трудов договор с
някое висше училище или научна организация. Не това е определящото за позицията
на тези хора в обществото. Естествено е от
тях да се изискват да представят научни трудове, научно-приложни разработки, обучение
на докторанти и т. н. и когато атакуваният
закон сочи само това, той всъщност „бяга“ от
същината на уредбата. Идеята тези условия да
се развият в единни държавни изисквания и в
правилниците на висшите училища и научните
организации може да се реализира само при
условие, че Законът за развитието на академичния състав в Република България съдържа
достатъчно категорична уредба. Лансирането
на някои критерии, като брой цитати, брой
публикации в чужди научни издания и т. н.
първо не могат да важат за всички научни
направления и второ дори те са повече свързани с количеството, а не с качеството научни
резултати. Законът следователно е длъжен да
определи условията за заемане на академична
длъжност и едва на тази основа да се мисли
за конкретните критерии и то в рамките на
сродни научни направления. Интересно е,
че атакуваният закон не възприема еднакъв
подход към научните степени и академичните
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длъжности – например той казва какво се
очаква от един „доктор на науките“, но не и
от един „професор“ или „доцент“.
Колкото до разпоредбите, които уреждат
реда за заемане на академични длъжности,
нещата тук не стоят по същия начин. Член 26,
ал. 2 и чл. 29, ал. 2 ЗРАСРБ категорично застават на позицията, че заемането на по-висша
академична длъжност предполага процедура,
която гарантира по-строга преценка на научни
качества. Останалите текстове от раздел ІІІ
на глава трета от закона, които са предмет
на искането, имат значение единствено в
контекста на тези два текста, обслужват ги
и следват тяхната философия.
10. В искането се поддържа, че доколкото
чл. 27, ал. 4, изр. второ ЗРАСРБ обвързва
факултетният или научният съвет да се произнесе по предложението на журито не покъсно от един месец след изготвянето му, а
не от неговото получаване, той противоречи
на принципа на правовата държава, защото
създава възможност за различни спекулации.
Очевидно един текст, който е неясен, ще бъде
тълкуван, вкл. чрез изправително тълкуване,
а ако липсва уредба, непълнотата ще бъде
преодоляна по пътя на аналогията на закона
или на правото. Както вече стана ясно, не
всяко противоречие или лоша редакция на
дадена разпоредба автоматически означава, че
е нарушен принципът на правовата държава.
Единствено нарушаването на компонентите,
формиращи принципа на правовата държава,
които предвид своето значение са закрепени
в Конституцията, могат да поставят директно
въпроса за неконституционността на съответната законова разпоредба на основание чл. 4,
ал. 1 от Конституцията. Ето защо Конституционният съд счита, че чл. 27, ал. 4, изр. второ
ЗРАСРБ не противоречи на Конституцията.
11. В искането си народните представители
твърдят, че начинът, по който атакуваният от
тях закон в чл. 30 и 34 урежда контрола, който
упражнява държавата върху придобиването на
научни степени и заемането на академични
длъжности, влиза в противоречие с чл. 53,
ал. 6 от Конституцията. Те се аргументират
с обстоятелството, че контролът, упражняван
от министъра на образованието, младежта и
науката, има за основание подзаконов нормативен акт, а самата уредба представлява
отстъпление от конституционното задължение
на държавата за контрол върху подбора на
научни кадри и тяхното развитие. Изтъкнатият
довод се подкрепя в някои от становищата.
Други от заинтересованите страни сочат, че
решението се налага предвид обстоятелството,
че единните държавни изисквания ще бъдат
определени в правилника за прилагане на
закона.
Член 53, ал. 6 от Конституцията възлага
на държавата да упражнява контрол върху
висшите училища. Този текст преследва определена цел, а именно да създаде нормативно
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основание за ангажиране на държавата с провеждане на политики в областта на образованието и науката. По-специално той резервира
под точно определена форма участието є в
управлението на тази сфера на обществения
ж ивот. Конт ролът, за който говори този
текст, очевидно има предвид компетентност,
различна от предоставената є в лицето на
определени държавни органи нормативна
компетентност. Наличието на подобен текст в
Конституцията идва да покаже, че от държавата се очаква не само да предлага нормативна
регламентация в областта на образованието и
науката, но ангажира в една конкретна форма
участието є в управлението на тази сфера от
обществения живот. В същото време обаче
Конституцията си дава сметка, че предвид
самото естество на материята, до която се
отнася, подобен ангажимент ще трябва да има
специфичен смисъл и параметри. Контролът,
който упражнява държавата върху висшите
училища, ще трябва да се съобразява с факта,
че самата Конституция им гарантира академична автономия (чл. 53, ал. 4). Контролът
по смисъла на чл. 53, ал. 6 от Конституцията
не може да ограничава академичната автономия, както и академичната автономия
сама по себе си не изключва възможността
за контрол от страна на държавата. Академичната автономия не създава някакво „бяло
поле“, от което държавата не се интересува.
Както академичната автономия не изключва
нормативното регулиране на отношенията в
сферата на образованието и науката, така и
контролът, който Конституцията казва, че
държавата упражнява върху висшите училища,
не би трябвало да бъде изключван и ограничаван. Оттук и заключението, че държавата
е длъжна да уважава решенията на висшите
училища, заложени в правилниците им, но не
би трябвало да бъде пасивен наблюдател на
евентуални техни нарушения на закона или
дори на собствените им правилници.
Член 30, ал. 1 ЗРАСРБ решава контролът
върху придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности като едно от
направленията на научната политика да бъде
осъществяван от министъра на образованието,
младежта и науката. Конституцията в чл. 53,
ал. 6 не казва нищо по въпроса кой държавен
орган да осъществява контрол върху висшите училища, вкл. и върху тяхната дейност.
Очевидно той го е оставил на преценката на
законодателя. Колкото до целесъобразност и
ефективност на законовото решение, както
поддържа в трайната си практика Конституционният съд, те не са предмет на контрола
за конституционност. Ето защо решението
на закона да предостави упражняването на
контрола по спазването на изискванията относно заемането на академични длъжности и
придобиването на научни степени на министъра на образованието, младежта и науката
не противоречи на Конституцията.
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Конституционният съд не споделя тезата на
народните представители, че основанието на
контрола по чл. 30, ал. 1 ЗРАСРБ е в подзаконов
акт. Факт е, че атакуваният закон определя
кой орган ще упражнява контрол в материята,
до която този контрол се отнася. Проблемът,
който поставя чл. 30, ал. 1 ЗРАСРБ, не е за
основанието, а за обхвата на контрола, който
държавата упражнява върху придобиването на
научни степени и заемането на академични
длъжности. Законът ограничава контролните
правомощия на държавата единствено до спазването на единните държавни изисквания, но
не и до нарушаването на „конкретните условия
и ред за придобиването на научни степени и
заемането на академични длъжности“, както
определя чл. 1, ал. 3 ЗРАСРБ. Законодателят е
предоставил на висшите училища и на научните организации в своите правилници правото
да уредят някои аспекти на тези процедури,
но не допуска министърът на образованието,
младежта и науката да упражнява контрол
за спазването на тези правилници. Подобно
нормативно решение, което е заложено в
чл. 30, ал. 1 ЗРАСРБ, влиза в противоречие с
чл. 53, ал. 6 от Конституцията, доколкото той
изисква от държавата да упражнява контрол
върху дейността на висшите училища, а придобиването на научни степени и научни звания
според философията на Закона за развитието
на академичния състав в Република България,
за разлика от отмененото законодателство, е
въпрос, с който тъкмо те трябва непосредствено да се ангажират. Ограничаването на
контрола на държавата върху спазването на
единните държавни изисквания не може да се
оправдае с желанието тя да зачита академичната автономия на висшите училища. Защото
с нея не би следвало да се оправдава нарушаването на правила, които са създадени от
самите висши училища, и държавата не може
да абдикира от онова, което Конституцията
изрично є възлага с аргумента, че спазването
на създадените от висшите училища правила
е техен вътрешен въпрос.
Ог раничението, което въвеж да чл. 30,
ал. 1 ЗРАСРБ, следва да бъде отхвърлено и
на друго основание. Сам Законът за развитието на академичния състав в Република
България въвежда определени изисквания по
отношение придобиването на научни степени
и заемането на академични длъжности и няма
разумно основание при наличието на чл. 53,
ал. 6 от Конституцията министърът да не бъде
оторизиран да упражнява контрол как тези
положения на закона се изпълняват.
Академичната автономия е напълно съвместима с правилото на чл. 53, а л. 6 от
Конституцията. Държавата не се занимава
пряко в дейността по придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности,
но действията по установяване съответствието
между фактическото положение и предписаното в закона, единните държавни изисквания и
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правилниците на висшите училища и научните
организации остават нейно задължение да го
уреди със закон.
Въобще ограничаването на обхвата на контрол върху придобиването на научна степен
и заемането на академично звание, който
придобива особено значение в контекста на
децентрализация на тези процедури съгласно
формулировката на чл. 1, ал. 2, т. 1 ЗРАСРБ,
според Конституционния съд представлява
недопустимо отклонение от задължение, което
Конституцията установява в чл. 53, ал. 6 за
държавата. Ето защо разпоредбата на чл. 30,
ал. 1 ЗРАСРБ следва да бъде обявена за противоконституционна.
Някои от заинтересованите страни посочват, че така формулираната разпоредба
на чл. 30, ал. 1 ЗРАСРБ всъщност създава
допълнителна възможност за контрол и той
не изключва контрола, който други специални закони, свързани с висшето образование,
предвиждат. Този довод е неприемлив, защото
игнорира основно изискване към нормативната
регламентация, и по-специално обществените отношения от една и съща област да се
уреждат с един и същ нормативен акт, а не в
няколко нормативни акта от същата степен
(чл. 10 от Закона за нормативните актове).
Законът следователно трябва да предлага
пълна уредба на материята, до която се отнася. Регламентацията във връзка с контрола
върху процедурите за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности
не може да бъде разпределяна, защото другите закони в сферата на висшето образование
имат собствен предмет и не покриват целия
набор от отношенията, предмет на Закона за
развитието на академичния състав в Репуб
лика България.
Колкото до останалата част от разпоредбата
на чл. 30 ЗРАСРБ, в нея се уреждат аспекти на
процедурата по осъществяване на контрол за
открити и неприключили процедури за заемане
на академични длъжности или придобиване
на научна степен. В искането не се изтъкват
доводи за тяхната противоконституционност.
Конституционният съд също не намира в
тях някакво противоречие с принципите и
нормите на Конституцията.
12. Според чл. 34, ал. 5 ЗРАСРБ решенията на Арбитражния съвет по този закон не
подлежат на съдебен контрол. Законът за развитието на академичния състав в Република
България предоставя на Арбитражния съвет
към НАОА точно определени правомощия,
които притежават белезите на правораздаване. По-конкретно той трябва да разрешава в
качеството си на независим и самостоятелен
орган правни спорове след сезиране и при
спазването на определено състезателно производство. Вън от съмнение е, че неговата
дейност ще се свързва с разрешаването на
конкретни правни спорове, защото ще трябва
да установи какво казват действащите правни
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разпоредби и да се произнася доколко фактическото поведение в случая е съобразено
с тях, по-специално допуснати ли са, както
твърди според терминологията на закона
засегнатата страна, съществени нарушения
в рамките на приключили процедури за придобиване на научна степен и за заемане на
академична длъжност (чл. 32, ал. 1 ЗРАСРБ),
както и дали министърът на образованието,
младежта и науката има основание да оспорва
възобновяването на спряна от него процедура
за придобиване на научна степен или заемане
на академична длъжност от ректора на висше
училище или ръководител на научна организация (чл. 31, ал. 6 ЗРАСРБ). Конституционният
съд вече е имал възможност да посочи, че
предоставянето за окончателно разрешаване
на даден правен спор на друг орган, който не
е съд, е недопустимо предвид разпоредбата
на чл. 119, ал. 1 от Конституцията (Решение
№ 6 от 2008 г. по к.д. № 5 от 2008 г.).
Същите съображения важат и за чл. 35,
ал. 4, изр. 2 ЗРАСРБ, доколкото обявява решенията на Арбитражния съвет към НАОА
по спорове за освобождаване на определени
основания от академична длъжност за окончателни. Така се създава недопустимо от Конституцията правило, което изключва правораздавателната компетентност на съдилищата
и затова то също е противоконституционно.
Няма пречка разрешаването на правен спор
да бъде предоставено на несъдебен орган, но
пътят към съда трябва да бъде задължително
отворен. Само по този начин ще се реализира
един от главните елементи на принципа на
правовата държава – последната и решаваща
дума относно спазването на правата и законните интереси на гражданите и на юридическите
лица и разрешаването на правните спорове да
принадлежи на съда. Желанието дейността по
правораздаването да се „изземе“ от съда и да
се предостави на друг орган е плод на правен
нихилизъм и не може да бъде или оправдавано със съображения за целесъобразност, или
несъгласие с натрупаната в това направление
съдебна практика.
В искането се посочва, че чл. 34, ал. 5 и
чл. 35, ал. 4 ЗРАСРБ противоречат и на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията. Според Конституционния съд от разпоредбите на закона не може
да се изведе категорично заключение относно
правното положение на Арбитражния съвет
към НАОА, и по-специално, че той е административен орган и актовете, които издава, са
индивидуални административни актове. Оттук
и тезата, че атакуваните текстове изключват
съдебния контрол върху административни
актове, не може да бъде споделена. Друг е
въпросът дали е допустимо да се създава подобен арбитражен орган със задължителна за
страните компетентност, която да изключва
компетентността на съдилищата и да право-
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раздава по спорове, свързани с трудови отношения. С тези въпроси Конституционният
съд не е сезиран.
13. Според народните представители чл. 34,
ал. 6 ЗРАСРБ, според който за неуредените
случаи относно арбитражната процедура, вкл.
такси, се прилага Правилникът на Арбитражния съвет към НАОА, е противоконституционен. Конституционният съд споделя тяхното
виждане по този въпрос. Конституцията в
чл. 60, ал. 1 ясно посочва, че както данъците,
така и таксите трябва да се установяват със
закон и това изискване е един от фундаментите
на правовата държава. Член 34, ал. 6 ЗРАСРБ
влиза в директно противоречие с този конституционен текст. Той сам посочва, че става
дума за неуреден от него въпрос и предоставя
уредбата му на подзаконов нормативен акт,
доколкото според § 9, ал. 2 ЗРАСРБ правилникът за дейността на Арбитражния съвет,
в който ще се определят и таксите по чл. 34
ЗРАСРБ, се приема от Министерския съвет.
Тълкуването на чл. 84, т. 3 и на чл. 60,
ал. 1 от Конституцията съвместно един с
друг показва, че трябва да се прави разлика
между „установяване“ на данъци и такси и
„определяне“ на техния размер. Конституционният съд нееднократно е посочвал, че
установяването на данъци и такси, както и
размерът на данъците е изключително правомощие на Народното събрание. Колкото до
определянето на размера на таксата, която
поначало представлява възнаграждение за
услуга и няма по принцип характер на публично държавно или общинско вземане, то
може да бъде предоставено на изпълнителната
власт (Решение № 10 от 2003 г. по к.д. № 12
от 2003 г.). Член 34, ал. 6 ЗРАСРБ не прави
разлика между двете хипотези.
14. Вън от искането за обявяване противоконституционността на чл. 34, ал. 5 и 6
ЗРАСРБ, които Конституционният съд приема,
че противоречат на Конституцията, народните
представители настояват да се обяви за противоконституционен целият чл. 34 ЗРАСРБ.
В искането се твърди, че той противоречи
на чл. 53, ал. 6 от Конституцията. В чл. 34
ЗРАСРБ се съдържат процедурни правила на
производството пред Арбитражния съвет към
НАОА. Според Конституционния съд проблем
представляват не правилата по процедурата
сами по себе си, а по-скоро създаването на
подобен Арбитражен съвет – идеята на закона
е той да бъде „второ научно жури“, но всъщност се създава арбитраж със задължителна за
страните компетентност, който ще извършва
правораздаване по спорове от сферата на публичното право, към която би следвало да се
отнесе процедурата по придобиване на научна
степен и процедурата по спорове, свързани
с права по трудови отношения, какъвто характер има заемането на административни
длъжности, както и въобще въпросът как този
арбитраж се вписва в изискването на чл. 53,
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ал. 6 от Конституцията. Конституционният съд
обаче не е сезиран с тези въпроси. Колкото
до чл. 34 ЗРАСРБ Конституционният съд не
се произнася по въпроса за съответствието
на правила на един закон с друг закон.
15. Народните представители настояват да
се обяви за противоконституционен и чл. 35,
ал. 1, т. 2 ЗРАСРБ. Този текст въвежда специално основание за освобождаване от академична длъжност на лице, което е защитило
дисертационен труд или е било избрано на
академична длъжност в процедура, в която
„член на жури или факултетен съвет/научен
съвет е дал становище, вследствие на извършено престъпление, установено с влязла в
сила присъда“. Редакцията на текста не е прецизна, но все пак става ясна идеята, която е
вложена в нея. По-специално тя въвежда като
основание възможността лице, което е заело
академична длъжност, да бъде освободено
от нея, т. е. да бъде прекратено трудовото
му отношение, заради престъпление, което е
извършено от другиго. Основен принцип на
българското право е, че отговорността е лична.
Недопустимо е някой да бъде санкциониран
за чуждо виновно поведение. Българската
правна система допуска отговорност за вреди за чуждо виновно поведение, но само по
изключение и то с оглед призната от правото
необходимост да се поправят причинени вреди.
Така или иначе става въпрос за изключение
от правилото за личната отговорност, което
се налага предвид съобразяването с основни
начала на определен правен отрасъл. Няма
причини атакуваният текст да се оправдава
с модела на изключението от правилото, при
това изведено от контекста на логиката, която
го налага, и без да са налице условията, с
които правилото се свързва, и по този начин
да го пренася към съвсем друга категория
случаи. В правовата държава се отговаря за
лично виновно поведение и е недопустимо да
се санкционира някой заради чужда вина. Ето
защо чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗРНСРБ, която влиза в
противоречие с чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
трябва да бъде обявена за противоконституционна.
16. Народните представители посочват в
искането си, че чл. 35, ал. 4 ЗРАСРБ е противоконституционна по същите съображения,
които те излагат по отношение на чл. 34, ал. 5
ЗРАСРБ – изключването на съдебния контрол.
Член 35, ал. 4 гласи: „Министърът на образованието, младежта и науката или засегнатата
страна имат право да обжалва отнемането
пред Арбитражния съвет в 30-дневен срок.
Той се произнася с окончателно решение в
едномесечен срок.“ Народните представители
са изложили доводи, които се отнасят само
до второто изречение, доколкото то изразява
същата идея, както и чл. 34, ал. 5 ЗРАСРБ,
но предмет на искането е установяване на
противоконституционност на целия текст.
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Според Конституционния съд искането за
установяване на противоконституционност на
първото изречение на текста е неоснователно.
Като допуска министърът на образованието,
младежта и науката да обжалва заповед на
ректор на висше училище или на ръководител
на научна организация, с която се отнема
научна степен или освобождава от длъжност
член на жури, текстът всъщност признава
правото на конт рол на държавата върх у
дейността на висшите училища и научните
организации. Второто изречение на чл. 35,
ал. 4 ЗРАСРБ обаче влиза в противоречие с
Конституцията поради същите съображения,
които са изложени във връзка с чл. 34, ал. 5
ЗРАСРБ.
17. Народните представители твърдят, че
също и § 3 ЗРАСРБ е противоконституционен. Според него самостоятелните колежи не
могат да провеждат процедури за заемане на
академични длъжности, а те се извършват от
висшите училища или научните организации,
които извършват обучение в същата област
на обучение въз основа на договор. Както
се посочва в искането, текстът противоречи
на чл. 53 от Конституцията, предвид обстоятелството, че смесва публичния и частния
интерес на висшите училища. Очевидно по
смисъла на закона самостоятелните колежи
са висши училища, след като в тях се заемат
академични длъжности. Няма основание да
се ограничава тяхната академична автономия, която Конституцията предоставя на
висшите училища (чл. 53, ал. 4). Колкото до
съображението, че така се създава конфликт
на интереси, това е проблем, който законодателят следва да прецени как да отстрани,
към който конституционният контрол няма
пряко отношение.
18. Народните представители твърдят, че
§ 7 ЗРАСРБ противоречи на един от съществените елементи на принципа за правовата
д ърж а ва, а и мен но п ра вната си г у рнос т.
Текстът предвижда, че научните звания на
членовете на академичния състав, получени
съгласно отменения Закон за научните степени
и научните звания, се заменят с академични
длъжности в съответното висше училище
или научна организация и дава съответни
у к а з а н и я. Пр о блем ът спор ед нар од н и т е
представители е, че разпоредбата накърнява
правния статус на лица, които са придобили
научното звание „старши асистент“, респ.
„научен сътрудник ІІ ст.“ и „главен асистент“,
респ. „научен сътрудник І ст.“, който не притежава научната степен „доктор“. Освен това
според тях подобни замени противоречат на
правната сигурност.
Идеята на законодателя е да премахне съществувалото по отменения закон различие
между „научно звание“ и „научна длъжност“
и да въведе ново понятие „академична длъжност“, което да отговаря, както показва уред-
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бата, на съществувалите „научни длъжности“.
Веднага се забелязва обаче, че § 7 ЗРАСРБ
не отчита разликите в съществувалия по
отменения закон правен режим, който той
се опитва да преуреди. Според отменения
Закон за научните степени и научните звания
и правилника за неговото прилагане „старши
асистент“ и „научен сътрудник ІІ ст.“ въобще
не са научни звания, както ги определя § 7
ЗРАСРБ, а научни длъжности. Научните звания са били „асистент“ и „научен сътрудник“
(чл. 3 ЗНСНЗ – отм.).
Параграф 7, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ си поставя за
цел автоматично да трансформира придобити
по отменения закон научни звания в академични длъжности и да ликвидира легално
установени понятия с определено съдържание и
установено значение. Няма съмнение при това
положение, че преуреждането на заварените
правоотношения трябва да стане по начин,
който да не засяга придобити права. Тъй като
„академичната длъжност“ не е равностойна
на „научно звание“ по отменения закон, законодателят изрично обявява, че правата на
лицата, които са придобили научни звания
по отменения закон, се запазват (§ 5, ал. 2 и
§ 5, ал. 3 ЗРАСРБ). Специално по отношение
на трудовоправния статус § 7, ал. 3 ЗРАСРБ
изрично предвижда, че всички лица, които
са част от академичния състав, запазват трудовите си правоотношения със съответното
висше училище или научна организация и по
този начин запазва заварените трудови правоотношения. Проблемът идва обаче оттам,
че научните звания по отменения Закон за
научните степени и научните звания засягат и
личния статус. Законът нищо не предвижда в
тази насока, а автоматично заменя придобитите научни звания с академични длъжности.
Но то засяга придобити права и следователно
ще трябва да се извърши така, че те да не се
отнемат, защото „академичната длъжност“ не
е равностойна на отмененото „научно звание“.
По този начин § 5, ал. 3 ЗРАСРБ установява
съществуването на две категории професори
и доценти. По-специално, придобитите научни
звания „професор“ и „доцент“ по отменения
закон са валидни за цялата страна, докато
академичната длъжност според атакувания
закон се свързва само с конкретното висше
училище или научна организация. Придобита
научна степен по отменения закон остава без
значение при евентуално преминаване в друго висше училище или научна организация.
От друга страна, след като е било допустимо
лица, които не притежават научна степен, да
бъдат избирани за „главни асистенти“, новият
закон засяга техни права, като автоматично
ги превръща в „асистенти“. Ето защо според
Конституционния съд § 7, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ
са противоконституционни.
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19. В искането си народните представители
настояват да се обяви за противоконституционен и § 9, ал. 1, изр. 2 ЗРАСРБ. Според този
текст за открити процедури по Закона за научните степени и научните звания се считат
тези, по които има избрани рецензенти или е
платена такса. Текстът определя кои случаи ще
бъдат разглеждани като заварени и съответно
ще могат да бъдат завършени по процедурата на
Закона за научните степени и научните звания,
който се отменя със Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
Според народните представители този текст
създава неравнопоставеност и дискриминация
за участниците във вече стартиралите процедури и нарушава правната сигурност. Вярно
е, че Законът за развитието на академичния
състав в Република България не приема за
заварена всяка започнала процедура по отменения закон. Тъй като обаче неговата цел
е да закрие Висшата атестационна комисия
и да установи нова система от органи, които
да се произнасят по присъждането на научни
степени и заемането на академични длъжности, той не установява някакви съществени
разлики в нейното развитие до момента, в
който органите по отменения закон трябваше
да направят първото си волеизявление, респ.
тяхното произнасяне е ангажирано предвид
плащането на съответната такса.
Колкото до лицата, които са подали документи за участие в конкурс за хабилитация,
които са започнали и определеният срок за
подаване на документи не е изтекъл към
момента на влизане на Закона за развитието
на академичния състав в Република България в сила, те са в различно положение от
допуснатите до участие в конкурса кандидати
и следователно няма основание да се твърди,
че са поставени в неравно положение.
20. Параграф 11 ЗРАСРБ дава на Националната агенция за оценяване и акредитация
правомощието да изготви Национална листа
на членове на журита и арбитри в тримесечен срок от влизането на закона в сила. На
други места в закона са посочени съответни
изисквания към лицата, които могат да бъдат
включени в националната листа и към съставите на журитата. Те съдържат гаранции, че
хабилитирани учени от висше училище или
научна организация, групирани по научни
области, по направления и специалности,
ще бъдат включени и прави невъзможна доминацията на хабилитирани учени от едно
висше училище или научна организация. В
случай че Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет
по своя преценка реши да установи някакви
специфични изисквания, различни от тези,
които се съдържат в закона, нейният акт ще
може да бъде атакуван пред съд от заинтересованите лица.
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Като разпорежда на Националната агенция
за оценяване и акредитация да състави Национална листа на членове на журита и арбитри,
атакуваният закон навлиза във функцията си
на регулатор на обществените отношения, до
които се отнася, защото дава регламентация
на въпрос, който засяга всички висши училища и научни организации. С нея ще трябва
да се съобразяват всички факултетни съвети
и научни съвети, когато правят предложения до ректорите на висшите училища или
ръководителите на научните организации да
утвърдят състава на журитата.
Народните представители твърдят, че § 11
ЗРАСРБ нарушава академичната автономия.
Конституционният съд не споделя този извод. Академичната автономия е понятие на
Конституцията със свое съдържание и то е
развито в чл. 19 и сл. от Закона за висшето
образование. Смисълът є се свежда до признаване от страна на държавата на академичната
свобода, самоуправление на висшите училища
и неприкосновеност на тяхната територията. Тя
обаче не изключва необходимостта държавата
да регулира отношенията по придобиване на
научни степени или заемането на академични
длъжности, част от който е и подготовката
на Национална листа за членове на журита и
арбитри, защото така се гарантира обективността и се уеднаквяват условията за научно
израстване и развитие в рамките на контрола,
който тя е длъжна да упражнява върху висшите училища (чл. 53, ал. 6 от Конституцията).
В заключение Конституционният съд констатира, че Законът за развитието на академичния състав в Република България не предлага
ясна концепция относно материята, до която
той се отнася. Редица негови разпоредби са
така формулирани, че създават предпоставки
за двусмислено тълкуване и биха създали
проблеми в процеса на неговото прилагане.
Той съдържа правила, които разгледани във
връзка едни с други и като система влизат
в противоречие с разпоредбите и принципите на Конституцията. Народното събрание
в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Закона за
Конституционен съд следва да постанови
как да се уредят обществените отношения с
оглед обявените за противоконституционни
разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България, в
т. ч. разработването и приемането на нова,
концептуално завършена, обхватна и единна
законодателна уредба на въпросите на образованието и развитието на академичния състав.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
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РЕШИ:
1. Обявява за противоконституционни чл. 1,
ал. 3 и чл. 4, ал. 3 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
2. Обявява за противоконстит у ционни
чл. 10, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България в частта
му относно израза „и английски“ и чл. 27, ал. 1
в частта му относно израза „и английски“ от
Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
3. Обявява за противоконституционен чл. 12
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
4. Обявява за противоконстит у ционен
чл. 15, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 2010 г.).
5. Обявява за прот ивоконст и т у ционен
чл. 18, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 2010 г.).
6. Обявява за противоконстит у ционни
чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, изречение първо от
Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
7. Обявява за п рот ивоконст и т у ционен
чл. 30, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 2010 г.).
8. Обявява за противоконстит у ционни
чл. 34, ал. 5 и чл. 35, ал. 4, изречение второ от
Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
9. Обявява за п рот ивоконст и т у ционен
чл. 34, ал. 6 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 2010 г.) относно думата „такси“.
10. Обявява за противоконституционен
чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
11. Обявява за противоконституционен § 2
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
12. Обявява за противоконституционен § 3
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
13. Обявява за противоконституционен § 7
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
14. Обявява за противоконституционен § 9,
ал. 2 в частта му относно израза „единните
държавни изисквания по смисъла на чл. 1,
ал. 3“ от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр. 38
от 2010 г.).
15. Обявява за противоконституционен § 10
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
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16. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
17. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на чл. 5, ал. 3 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
18. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
чл. 17; чл. 18, ал. 1 и 3; чл. 24, ал. 2 и чл. 29,
ал. 2 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България (ДВ, бр. 38 от
2010 г.).
19. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
чл. 24, ал. 1 и 3; чл. 25; чл. 26, ал. 2 и чл. 27,
ал. 1 освен в частта є по т. 1 от това решение,
ал. 2 и ал. 3, както и ал. 4, изречение първо;
чл. 28 и чл. 29, ал. 1, изречение второ от Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
20. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на чл. 27, ал. 4, изречение второ от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
21. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
чл. 30, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
22. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
чл. 34, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, както и ал. 6,
без думата „такси“, от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
23. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на чл. 35, ал. 4, изречение първо от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
24. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
§ 9, ал. 1, изречение второ от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
25. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на § 11 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 2010 г.).
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Решението е подписано с особено мнение от
съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев
и Румен Ненков по точки 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
и 13, съдията Емилия Друмева е подписала
решението с частично особено мнение по т. 4,
а съдията Цанка Цанкова е представила становище по т. 19 от диспозитива на решението.
Председател: Евгени Танчев
ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 13 от 2010 г.
На конституционните съдии Владислав Славов, Благовест Пунев и Румен Ненков
Не сме съгласни с взетото решение за
обявяване на противоконституционност на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България (ЗРАСРБ) по следните
пунктове на неговия диспозитив:
1. По т. 2 (чл. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 ЗРАСРБ
относно израза „и английски“)
От решението излиза, че нарушение по
чл. 3 от Конституцията няма, но е допуснато
такова по чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Дори
и хипотетично да се приеме, че оспорените
разпоредби са адресирани към докторантите
и кандидатите за академична длъжност, равенството пред закона не би било накърнено,
защото, от една страна, знанието (в случая на
английски език) не съответства на нито един
от изчерпателно посочените в чл. 6, ал. 2,
изр. 2 от Конституцията критерии, по които
въвеждането на привилегии и ограничения
е недопустимо, а от друга страна – такова
изискване не би поставило в неравноправно положение участниците в конкурсите. В
действителност обаче оспорените норми се
тълкуват превратно, като в решението се
приема, че те създават изискване към кандидатите за знание на определен чужд език.
Истината е, че техни адресати са висшите
училища и научните организации, които провеждат конкурсите за придобиване на научна
степен или академична длъжност „доцент“ и
„професор“. Знанието на английски език не е
предпоставка за участие в конкурса, тъй като
кандидатите не са задължени да представят
необходимите писмени материали на друг език
освен на български. Става дума за публикация
в интернет страницата на организатора на
конкурса, при което разноските за превода
поначало биха били в негова тежест.
Евентуалните финансови проблеми при
публикуването на определен чужд език на
някои от конкурсните материали (рецензии,
становища и автореферат) не се вместват в
рамките на контрола за конституционност.
Посоченото изискване не може да аргументира
противоречие с Конституцията, по-конкретно – с принципа на равенството, визиран от
чл. 6, ал. 2, тъй като не създава условия за
привилегии и неравно третиране на различните
представители на академичната общност, и
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по-специално на тези, които ползват английски
език, пред комуникиращите с извъннационалните научни среди на друг език. То не би
попречило с нищо на традиционното езиково
общуване в отделните научни отрасли, което
се е осъществявало досега без изрична правна
регламентация.
Въведеното изискване не само не е ограничаващо и дискриминационно, а открива за
всички представители на академичната общност достъп до глобалния пазар на научни идеи.
Глобализационните тенденции в съвременното
общество се изразяват не само в свободното
движение на хора и капитали, но и в обмен
на знания и информация извън националните
и регионалните граници. Основна роля като
комуникационно средство за утвърждаване на
посочената тенденция има световната мрежа
на интернет, в която най-често използваният
език е английският – обстоятелство, което е
общоизвестно. Следователно оспорените норми са насочени към включване на българската
академична общност в глобалния обмен на
научна информация с оглед преодоляване
на опасността от културен изолационизъм и
провинциализъм, а дори и от посегателства
върху интелектуалната собственост.
2. По т. 3 (чл. 12 ЗРАСРБ)
С взетото от мнозинството решение се
обявява противоконституционност на разпоредба, въвеждаща по-високи изисквания към
дисертационния труд, необходим за защита
на научната степен „доктор на науките“, под
предлог, че ЗРАСРБ съдържа празнота, като
не предвижда никаква разлика в статуса на
докторите на науките спрямо онези лица, които
при по-леки условия придобиват по-ниската
степен „доктор“ (научно-образователна). Няма
да спорим по въпроса дали при извършването
на една изключително интелектуална дейност
„личното удовлетворение“ от по-високото
научно постижение е без значение. Считаме
обаче, че от конституционна гледна точка не
е задължително предимствата (ползите) за
носителите на по-високата научна степен да
бъдат изрично уредени единствено и само в
ЗРАСРБ. Достатъчно е това да е сторено в други
нормативни актове, а такова разграничение в
правния статус наистина е налице. Например,
Наредбата за структурата и организацията
на работната заплата, която съставлява нормативен акт по прилагането на Кодекса на
труда, а не на отменения Закон за научните
степени и научните звания (ЗНСНЗ), в своя
чл. 11 предвижда различен, по-висок размер
на допълнителното месечно възнаграждение
за носителите на степента „доктор на науките“ по отношение на носителите на степента
„доктор“. Такъв подход е използван от Народното събрание и Конституционния съд
при определяне на съответни допълнителни
месечни възнаграждения, като новата правна
уредба не дава основание да бъде изоставен,
тъй като в тази насока (относно материалното
стимулиране) не се отличава принципно от
старата.
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Що се отнася до конкурсите за заемане
на а ка дем и чн и т е д л ъж нос т и „доцен т“ и
„професор“, изпълнението на предписанията
по чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ без
съмнение дава възможност на съответното
научно жури да преценява като по-високо
научно постижение придобиването на степента „доктор на науките“ от придобиването
на степента „доктор“. В тази връзка трябва
да се отбележи, че текстовете на чл. 12, ал. 2
и чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ, относими съответно
към изискванията за придобиване на научната степен „доктор на науките“ и заемане на
длъжността „професор“, разкриват определено сходство. Посоченият критерий обаче не
може да бъде единствено решаващ за изхода
от конкурса, защото несъмнено от значение
са и редица други постижения и качества
на кандидатите, като например други научноизследователски трудове, публикации,
изобретения, научно-приложни разработки,
натрупани педагогически опит и умения и
т. н. Конституцията не изключва възприетия
от законодателя подход за заемане на длъжността на основата на комплексната оценка
по различни критерии.
3. По т. 4 (чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ)
Категоричното ни становище е, че разпоредбата на чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ не е противоконституционна. Нейното основно предназначение е не да ограничава индивидуални права
(в частност правото на труд на членовете
на академичната общност), а да обезпечи
изпълнението на ангажимента на държавата да създаде условия за свободно развитие
на науката и образованието, произтичащ от
чл. 23 на Конституцията. Не може да се очак
ва качествен научно-образователен процес,
когато преподавателите и изследователите в
едно висше училище или научна организация
полагат труда си извън работното време по
тяхното основно трудово правоотношение с
друг работодател. За никаква здравословна,
честна конкурентна среда не може да става
и дума, ако едно и също хабилитирано лице,
стимулирано от възможността за по-високи
доходи, участва с името и заслугите си в акредитацията на няколко учебни заведения.
При това доколко от оспорената разпоредба
следва н якак во стеснение на правата на
отделна категория лица, то е напълно пропорционално на поставената цел, защото
не изключва възможността за полагане на
допълнителен труд от лицата от академичния състав – без ограничения за работа на
хонорар като гост-преподаватели, както и
по допълнителен трудов договор при същия
работодател, а при друг работодател – само за
заемане на втора, трета и т. н. научно-преподавателска академична длъжност. Обобщено
казано, минималното ограничение по чл. 15,
ал. 2 ЗРАСРБ е конституционно оправдано
в светлината на чл. 23 от Конституцията,
поради което е съвместимо с чл. 48 и чл. 6,
ал. 2, изр. 1 от Конституцията. Аналогично
е на много по-тежките несъвместимости,
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установени със закон за редица други правно
регулирани професии – адвокати, нотариуси,
държавни служители, военнослужещи и др.
Обявяването на противоконституционност на
оспорената разпоредба обуславя некачествено
развитие на науката и некачествено образование в условията на конфликт на интереси
и липса на реална конкуренция.
4. По т. 5 (чл. 18, ал. 2 ЗРАСРБ)
Мотивите на решението повече наподобяват
съждения за нецелесъобразност, отколкото са
констатации за противоречие с Конституцията.
Въведената привилегия е допустима, защото
е извън критериите по чл. 6, ал. 2, изр. 2 от
Конституцията, а в рамките на определените
привилегировани групи няма неравно правно
третиране. Не ни е ясно защо при преподаването на някои специфични науки качествата
на преподавателите, най-вече нивото на научни познания, да не могат да се установят
от други доказани в реалната практиката
постижения, а не от защитената дисертация.
Това е напълно оправдано в области с подчертано практическо-приложен, а не строго
научно-теоретичен характер. При това съвсем
разумно възможността е въведена само за
по-ниската академична длъжност – „главен
асистент“, а не за „доцент“ и „професор“.
5. По т. 6 (чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, изр. 1
ЗРАСРБ)
Вярно е, че оспорените разпоредби не са
адресирани само към кандидатите за длъжностите „доцент“ и „професор“ в смисъл, че
им указват какви материали трябва да представят като условие да участват в конкурса.
Техен адресат е и научното жури, от което се
очаква извършването на комплексна оценка.
Необходимостта от такава оценка се подразбира от съдържанието на чл. 26, ал. 1 ЗРАСРБ
и е посочена изрично в чл. 29, ал. 1 ЗРАСРБ,
макар че трябва да признаем, че редакциите
съвсем не са прецизни. Създадената уредба
обаче е в духа на предписанията по чл. 23
и чл. 53, ал. 4 и 6 от Конституцията и не се
намира в конфликт с чл. 6 от Конституцията.
Съгласни сме, че единните държавни изисквания трябва да бъдат уредени на законово
ниво, но това ще бъде задача на законодателя
след частично обявяване на противоконституционност на § 9, ал. 2 ЗРАСРБ.
6. По т. 9 (чл. 34, ал. 6 ЗРАСРБ относно
думата „такси“)
Възможно е оспорената разпоредба да бъде
тълкувана конформно с конституцията – в
смисъл, че имплицитно съдържа законодателната воля за установяване (въвеждане)
на такса, която не съставлява публично държавно или общинско вземане, а законовата
делегацията се отнася само до определянето
на нейния размер от изпълнителната власт
с правилника на Арбитражния съвет. От такава гледна точка противоконституционност
не може да бъде констатирана с оглед и на
предходната практика на КС по чл. 60, ал. 1
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във връзка с чл. 84, т. 3 от Конституцията
(вж. Решение № 10 от 26.06.2003 г. на КС на
РБ по к.д № 12 от 2003 г.).
7. По т. 11 (§ 2 на ЗРАСРБ)
ЗРАСРБ установява минималния стандарт
по отношение състава на научното жури.
Няма нищо противоконституционно в това
да се даде възможност на висшите училища
и научните организации да надхвърлят този
стандарт. Разширеният състав на журито не
прави условията за кандидатстване, респ.
изискванията към кандидатите, по-тежки, а
дава по-големи гаранции срещу субективизъм
при оценяването. Затова липсват конституционни основания за придаване на различен
статус на придобилите научна степен пред
различни по брой на членовете научни журита.
Въпрос на свободен избор и лична преценка
на кандидатите е в кое училище или в коя
организация ще кандидатстват. При всяко
положение оспорената разпоредба е в духа на
утвърждаване на академичната автономия по
чл. 53, ал. 4 от Конституцията.
8. По т. 13 (§ 7 ЗРАСРБ)
Оспорената разпоредба не противоречи
на правната сигурност като основна характеристика на правовата държава по смисъла
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Нейната
цел не е да ограничи придобити права, след
като по този въпрос с изричната разпоредба
на § 5, ал. 2 ЗРАСРБ е установено, че всички
заварени индивидуални права, свързани с
научните степени и научните звания, се запазват. Задачата на преходната разпоредба на § 7
ЗРАСРБ е да приравни придобитите научни
звания на членовете на академичния състав
по отменения Закон за научните степени и
научните звания на академичните длъжности
по новия ЗРАСРБ. Това че званията „професор“
и „доцент“ по предходната уредба се отнасят
до цялата страна, а не само до конкретно
висше училище или научна организация, не
обуславя противоконституционно накърняване
на личния статус на придобилите тези звания
по стария ред, а само отразява възприетата от законодателя цялостна управленска
концепция за подобряване на качеството на
образованието, включваща и изискването
академичните длъжности да се заемат само
на основен трудов договор. При това прякото
преминаване от едно научно-образователно
заведение в друго без провеждане на конкурс
е допустимо само ако такова е предвидено в
съответния правилник. Що се отнася до лицата, заварени като главни асистенти, без да
притежават научна степен, по силата на § 5,
ал. 2 и § 7, ал. 3, изр. 1 ЗРАСРБ те запазват
всички придобити от тях права, включително
и правата по трудовото им правоотношение.
Нещо повече, в техен интерес е предвидена
възможността след придобиване на научната
степен „доктор“ да заемат новата длъжност
„главен асистент“ без конкурс.
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В заключение е необходимо да се констатира,
че в позицията на мнозинството, подкрепило
обявяването на противоконституционност на
посочените в това особено мнение разпоредби,
преценката за конституционност се смесва със
съображения за политическа целесъобразност.
Така конституционната юрисдикция е заела
активистка позиция, излизайки извън рамките на юридическия дискурс и навлизайки
в чуждата за конституционното правосъдие
територия на оценка на целесъобразността и
ефективността на управленската концепция
за развитие на академичната общност. Тази
оценка е в компетентността на политиците и
преди всичко на парламентарната опозиция,
която логично е и вносител на искането, но
не и на Конституционния съд. Последният,
вместо да изразява субективно несъгласие с
възприетата от законодателя концепция, което
неизбежно създава съмнения за пристрастие
(например с небалансираното и избирателното
интерпретиране на принципите на академичната автономия и държавния контрол върху
развитието на науката и образованието), би
трябвало да упражни правомощието си за
контрол само на основата на конституционно защитени ценности, в интерес на положителната промяна, а не на запазването на
неприемливото статукво.
Конституционни съдии:
Владислав Славов,
Благовест Пунев,
Румен Ненков
На конституционен съдия Емилия Друмева
Подписах решението с особено мнение само
относно второто изречение на ал. 2 от чл. 15
на ЗРАСРБ. Въпросната ал. 2 на чл. 15 гласи:
„Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано
лице, заемащо академична длъжност, може да
участва в акредитацията само на едно висше
училище.“ В решението цялото това законово
съдържание е обявено за противоконституционно. Считам, че уредбата в първото изречение на чл. 15, ал. 2 е противоконституционна,
защото с изискването академична длъжност
да се заема само чрез основен трудов договор
се ограничават и отнемат неоснователно и
противоконституционно трудови права – научни работници и преподаватели се лишават
от правото да полагат допълнителен труд по
външно съвместителство (Кодекса на труда),
както всички останали работници и служители.
Налице е нарушение на свободата на избор на
професия и мястото на нейното упражняване
(чл. 48, ал. 3 от Конституцията), което противоречи на свободата на избор на професия и
правото на труд по Хартата на основните права
на Европейския съюз (чл. 15).
Относно изречение второ на чл. 15,
ал. 2 – „Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията
само на едно висше училище“ обаче, считам,
че не е налице противоконституционност. Тук
законовата уредба не третира трудови права,
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а представлява развитие на конституционния
принцип, че държавата упражнява контрол
върху всички видове и степени училища (чл. 53,
ал. 6 от Конституцията). Това конституционно
задължение включва и висшите училища. Акредитацията не е конституционно понятие. Тя е
една от възможните форми на контрол, който по
Конституция държавата упражнява върху висшите училища. Формите на контрол се променят
и развиват и са допустими от Конституцията,
стига чрез тях да не се отнемат трудови права.
Конституционен съдия: Емилия Друмева
СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 13 от 2010 г.
На конституционен съдия Цанка Цанкова
В диспозитива на решението на Конституционния съд, т. 19 по к.д. № 13 от 2010 г. е отхвърлено искането на народните представители
от 41-ото Народно събрание за установяване
на противоконституционност на чл. 24, ал. 1
и 3, чл. 25; чл. 25, ал. 2; чл. 27, ал. 1 освен в
частта є по т. 1 на решението, ал. 2 и ал. 3,
както и ал. 4, изр. първо; чл. 28 и чл. 29,
ал. 1, изр. второ от Закона за развитието на
академичния състав в Република България.
Намирам, че следва да бъдат обявени за
противоконституционни всички разпоредби
на закона, включени в чл. 24 – 29, а не само
посочените в т. 1 и 5 на решението. Вън от
искането за противоконституционност на
отделни разпоредби на раздели ІІІ и ІV на
ЗРАСРБ групата народни представители са
поискали да бъдат обявени за противоконституционни всички разпоредби, включени в тях.
Това е посочено и в петитума на искането,
независимо от искането да бъдат обявени за
противоконституционни отделни разпоредби
на посочените членове. След като са обявени
за противни на Конституцията материалноправните разпоредби, несъобразени с нея са
и разпоредбите с процесуално значение. Това
е така, защото процедурата има основание в
материалноправните разпоредби и само така
ще се открие възможност за прилагане на
закона и постигане на целите на процедурата
съобразно чл. 1, ал. 2 ЗРАСРБ. Систематическото тълкуване на чл. 24 – 29 показва, че
има взаимно изключващи се правила, нещо
което противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Конституционният съд вече се
е произнасял, че разпоредбите на законите
трябва да са ясни, точни и непротиворечиви.
Иначе те не биха били годни да регулират
основни обществени отношения – Решение
№ 9 от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г., също
решение № 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.,
в което се посочва, че разпоредбите в закона
трябва да бъдат непротиворечиви, за да регулират безпроблемно обществените отношения.
Обявяването за противоконституционни само
на някои текстове от посочените разпоредби
оставя в закона правила, които не могат да
осигурят безпроблемно и ефективно прила-
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гане. Материята за заемане на академични
длъжности е съществена част на реформата
в науката, концепцията за уреждането є е
съвършено нова и уредбата би трябвало да
бъде конституционно безупречна.
С оглед на това и като се има предвид, че
с процедурните правила се създава динамичен юридически състав, чиито елементи са
взаимно свързани и обуславящи се, както и
по съображенията, изложени в мотивите на
решението (т. 1, 12, 14, 20 in fine и др.), следва
изцяло да бъдат обявени за противоконституционни чл. 24 – 29 ЗРАСРБ. Това ще даде
възможност съобразно чл. 22, ал. 4 на Закона
за Конституционния съд да се изработи една
цялостна и конституционосъобразна процедура за заемане на академичните длъжности
„доцент“ и „професор“.
Конституционен съдия: Цанка Цанкова
8061

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони,
приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) На ОС по реда на глава втора
или трета се подлагат:
1. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения,
попадащи в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда (ЗООС);
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС,
попадащи изцяло или отчасти в границите
на защитени зони и свързани с промяна на
предназначението и/или начина на трайно
ползване на имота;
3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с
параметрите на планове, програми и проекти
от по-висока степен, на които е извършена
ОС и за които в крайния акт от процедурата
по реда на глава втора или трета е поставено
условие, изискващо изрично провеждането на
оценка за съвместимост.
(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1 в
зависимост от техния характер и вероятността
от въздействието им върху защитените зони
компетентният орган преценява начина на
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процедиране, като уведомява писмено възложителя за това в 14-дневен срок от подаване
на уведомлението по ал. 3.
(3) За преценката по ал. 2 възложителят
на най-ранен етап уведомява компетентния
орган по чл. 8, ал. 1 чрез уведомление съгласно
приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.“
§ 2. Член 3 се отменя.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Компетентни органи за издаване
на решения в процедурата по ОС са:
1. министърът на околната среда и водите за:
а) планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, които не са включени
в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат
в обхвата на две или повече регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
б) инвестиционни предложения за изграждане на нови обекти или за разширение на
съществуващи, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат изцяло
или отчасти в защитена територия по Закона
за защитените територии (ЗЗТ);
в) проекти, когато се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и
от Народното събрание;
2. директорът на съответната РИОСВ – във
всички останали случаи.
(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1 всички
волеизявления и действия, когато са част от
производството по издаване на решения в хода
на процедурата по ОС, могат да се извършват
и от оправомощено от министъра на околната
среда и водите длъжностно лице.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 7, т. 4 оценката на
степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и
местообитанията на видовете – предмет на
опазване в защитената зона, се възлага от
възложителя на колектив от експерти с опит
в областта на опазване на местообитанията
и/или видовете, като най-малко един от тях
е с образование по някоя от специалностите
в професионално направление „биологически
науки“. Експертите трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование
с образователно-квалификационна степен
„магистър“;
2. да имат стаж по съответната специалност
най-малко 5 години;
3. да извършват или да имат опит в научна
дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени
консултации или екологични анализи и други
в областта на опазване на местообитанията
и видовете, включени в приложения № 1 и
2 към ЗБР;
4. да познават действащото българско и
европейско законодателство в областта на
опазване на околната среда и при работата си
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по оценките по чл. 7, т. 4 да се позовават и
съобразяват с тези изисквания и с наличните
методически документи;
5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма
или инвестиционно предложение – обект на
процедурата по оценка за съвместимост;
6. да не са свързани лица по смисъла на
Търговския закон с възложителя;
7. да не се намират с възложителя или с
компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Компетентният орган може да изиска
колективът по ал. 1 да включва експерти с
определена компетентност, съобразена със
спецификата на плана, програмата, проекта
или инвестиционното предложение.“
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 абревиатурата „ЗБР“ се заменя
с „от ЗБР, както и със заповедта по чл. 19,
ал. 1 ЗБР и/или с план за управление, ако
има такива“.
2. В ал. 3 думите „т. 3“ се заличават.
3. В ал. 4 накрая се добавя „или заповед
по чл. 45, ал. 1 ЗЗТ, ако има такава“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Проверка по ал. 1 се извършва и по
отношение на допустимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения спрямо режими, определени в утвърдени
планове за управление на речните басейни,
въз основа на писмено становище по чл. 155,
ал. 1, т. 23 от Закона за водите.“
5. Алинея 6 се отменя.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Прекратяването на процедурата по
ал. 1 поради недопустимост с режима, определен със заповеди по чл. 19, ал. 1 ЗБР или по
чл. 45, ал. 1 ЗЗТ, не изключва възможността
възложителят да подаде ново уведомление
по чл. 10 след изтичане срока на действие на
съответния акт.“
§ 7. Член 14 се отменя.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „раздел ІІ“ запетаята
и думите „както и в случаите по чл. 14“ се
заличават.
2. В ал. 2 след думата „поискана“ съюзът
„и“ се заличава и накрая се добавя „и становища по чл. 17, ако такива са поискани“.
§ 9. В чл. 16, т. 3 след думите „вероятните
въздействия“ се добавя „самостоятелно или
в комбинация с въздействия от други планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения“.
§ 10. В чл. 18, ал. 2 накрая се добавя „без
т. 8“.
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§ 11. В чл. 20, ал. 3 т. 8 се изменя така:
„8. изисквания за включване в колектива по
чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21, на
експерти с компетентност, съобразена както
с предмета на опазване в защитените зони,
така и със спецификата на плана, програмата,
проекта или инвестиционното предложение;“.
§ 12. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „управление на национално и международно ниво“ се заменят с
„опазването им“.
2. В т. 5 думите „вероятността и“ се заличават.
3. В т. 8 думите „обектите/трасетата“ се
заменят с „всички елементи“.
4. В т. 10 след думите „чл. 33 ЗБР“ се
поставя запетая и се добавя „включително
доказателства за това“.
5. В т. 11 след думата „изследване“ се
добавя „включително времетраене и период
на полеви проучвания“ и се поставя запетая.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „т. 7“ се добавя
„и 8“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) При три поредни отрицателни оценки
на качеството на доклада компетентният орган прекратява процедурата по ОС, за което
уведомява възложителя.“
§ 14. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Компетентният орган предоставя на
възложителя постъпилите становища по ал. 2
и изисква от него писмено становище по тях,
като определя срок за внасянето му.“
§ 15. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Когато при провеждане на консултациите с обществеността по чл. 25, ал. 1 и 2
е постъпила информация относно предмета и
целите на защитените зони и/или очакваната
степен на увреждането им, която се различава
от представената от възложителя в доклада,
компетентният орган може да възложи на
друг колектив от експерти или да изиска от
възложителя извършване на допълнителни
проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация, като определя
тяхната продължителност. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка
на място относно събраната информация.“
§ 16. В чл. 27 думите „органа по одобряване
на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения“ се заличават.
§ 17. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Приложението по ал. 1 задължително
съдържа частите по чл. 23, ал. 2.“
§ 18. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3,
чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 5, чл. 24, ал. 8 и чл. 27
се прекратява съвместената процедура по
глава шеста от ЗООС.“
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§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. определя изисквания за включване в
колектива по чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21 на експерти с компетентност,
съобразена както с предмета на опазване в
защитените зони, така и със спецификата на
плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Преди започване на консултациите
по реда на чл. 20 от Наредбата за ЕО възложителят представя на компетентния орган
приложението по чл. 34, ал. 1 за оценка на
качеството му съгласно чл. 24, ал. 3 – 7.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При положителна оценка по ал. 7 възложителят провежда консултации по реда на
Наредбата за ЕО по изготвения доклад по ЕО/
екологичната част към планове и програми,
включително по доклада за оценка на степента
на въздействие.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Когато при внасяне на искане за издаване на становище по ЕО по чл. 23, ал. 1 от
Наредбата за ЕО компетентният орган установи, че при провеждане на консултациите
е постъпила информация относно предмета
и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се
различава от представената от възложителя
в приложението по чл. 34, компетентният
орган може да възложи на друг колектив
от експерти или да изиска от възложителя
извършване на допълнителни проучвания и
анализи или събиране на допълнителна научна
информация в срока и по реда на чл. 23, ал. 3
от Наредбата за ЕО. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка
на място относно събраната информация. За
извършването на допълнителните проучвания
и тяхната продължителност компетентният
орган информира възложителя.“
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „чл. 21“ се заменят с „глава втора,
раздел ІV“.
7. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно
ал. 12 и 13.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. определя изисквания за включване в
колектива по чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21, на експерти с компетентност,
съобразена както с предмета на опазване в
защитените зони, така и със спецификата на
плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;“.
2. В ал. 8 думите „ал. 3 – 5“ се заменят с
„ал. 3 – 7“.
3. Алинея 10 се изменя така:
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„(10) Когато установи, че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 9 е
постъпила информация относно предмета и
целите на защитените зони и/или очакваната
степен на увреждането им, която се различава
от представената от възложителя в приложението по чл. 34, компетентният орган може
да възложи на друг колектив от експерти
или да изиска от възложителя извършване
на допълнителни проучвания и анализи или
събиране на допълнителна научна информация. В тези случаи компетентният орган
може да извърши проверка на място относно
събраната информация. За извършването на
допълнителните проучвания и тяхната продължителност компетентният орган информира
възложителя, като времето, необходимо за
извършването им, не се включва в срока по
чл. 99, ал. 2 ЗООС.“
4. В ал. 12 думите „чл. 21“ се заменят с
„глава втора, раздел ІV“.
§ 21. В чл. 40, а л. 3 д у мите „плана и
програмата“ се заменят с „инвестиционното
предложение“.
§ 22. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „което
в 7-дневен срок от издаването се оповестява
на интернет страницата му и се предоставя
на възложителя“.
§ 23. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част А, т. 2 буква „г“ се отменя.
2. В част Б, т. 2:
а) в буква „а“ накрая се поставя запетая
и се добавя „номер на имота“;
б) буква „в“ се отменя.
§ 24. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 2,
част Б, т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „съдържащи списъци с координатите
на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в
случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни
точки на трасето на линейните обекти на
техническата инфраструктура, придружени
от информация за използваната координатна
система, или координатни точки, определящи
териториалния обхват на инвестиционното
предложение за площни обекти, придружени
от информация за използваната координатна
система“.
Заключителна разпоредба
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното
развитие и туризма на Румъния, действащо
като Управляващ орган, Министерството на
публичните финанси на Румъния, действащо
като Сертифициращ орган, и Одитния орган
(асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно
изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г.
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2010 г. – ДВ, бр. 62
от 2010 г. В сила за Република България от
10 септември 2010 г.)
В съответствие с Регламент на Съвета
(ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно
определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 и
Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно
Европейския фонд за регионално развитие и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 и
Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от
8 декември 2006 г., постановяващ правилата
за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно
Европейския фонд за регионално развитие с
последващите им изменения,
Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му
на Управляващ орган, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
на България в качеството му на Национален
партниращ орган, румънското Министерство
на публичните финанси в качеството му на
Сертифициращ орган и Одитният орган в
Румъния (асоцииран към румънската Сметна
палата) в качеството му на Одитен орган,
наричани по-долу „страните“,
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се споразумяха по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
2007 – 2013 г. (наричана по-долу „програмата“).
Преамбюл
Във връзка с чл. 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в съответствие с
програмата страните решиха да се сключи
Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и
туризма на Румъния като Управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството
му на Национален партниращ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния
като Сертифициращ орган и Одитния орган в
Румъния (асоцииран към румънската Сметна
палата) в качеството му на Одитен орган за
изпълнението на програмата.
§ 1. Институционална структура
1. Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния действа като
Управл яващ орган (УО) съгласно чл. 59,
ал. 1, буква „a“ и чл. 60 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и чл. 14 и 15 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България действа като Национален партниращ орган
(НПО) съгласно създадената за програмата
институционална структура.
3. Министерството на публичните финанси
на Румъния действа като Сертифициращ орган
по смисъла на чл. 59, ал. 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в съответствие с
чл. 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 14
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
4. Одитният орган в Румъния (асоцииран
към румънската Сметна палата) действа като
Одитен орган (ОО) по смисъла на чл. 58,
буква „б“, чл. 59, ал. 1, буква „в“, чл. 62 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 14, ал. 2
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
5. Съгласно разпоредбите на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 УО и НПО определят
контрольори, отговорни за верифицирането на
законността и редовността на декларираните
разходи от бенефициерите на територията на
съответната държава, участваща в операциите.
6. Одитният орган се подпомага от група
одитори, включваща представители на всяка
една от двете страни партньори, в съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
7. УО, НПО, СО и ОО изпълняват дейностите и задачите си съгласно разпоредбите,
отнасящи се за Структурните фондове, правилата, определени в програмата, описанието на
системите за управление и контрол (съгласно
чл. 71 от Регламент (ЕО) № 1083/2006) и този
Меморандум за разбирателство.
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8. Съвместният комитет за наблюдение
(СКН) ще гарантира ефективността и качеството на изпълнение на програмата в
съответствие с чл. 65 и 66 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. СКН е съставен от представители
на всяка една държава партньор съгласно приложението – състав на Съвместния комитет
за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г. , което е част от този Меморандум за разбирателство. Всяко изменение на
състава на Съвместния комитет за наблюдение
на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г. се
съобщава писмено на другата страна и няма
да се счита като изменение на този Меморандум за разбирателство.
9. Създава се Съвместен направляващ
комитет (СНК) като подкомитет на Съвместния комитет за наблюдение. Основните
задължения на СНК са свързани с подбора
на проектите за финансиране.
10. За целите на изпълнението на програмата Управляващият орган създава Съвместен
технически секретариат (СТС) в съответствие
с разпоредбите на чл. 14 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006. Седалището на Съвместния
технически секретариат ще бъде в Кълъраш
(Регионален офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш). Въз основа на правомощията, делегирани му от УО, СТС съдейства на
УО, НПО, СКН и другите органи, участващи
в управлението на програмата.
11. В гр. Плевен, България, ще бъде създадено Информационно звено (ИЗ), което ще
изпълнява основно ролята на местно звено
за контакти с потенциалните бенефициери,
като ще бъде координирано от Съвместния
технически секретариат и от НПО.
§ 2. Отговорности на УО, НПО, СО и ОО
1. УО отговаря за:
а) управлението и изпълнението на програмата в съответствие с принципите на законосъобразното и добро финансово управление
съгласно разпоредбите на чл. 60 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006;
б) разработване на описанието на системата
за управление и контрол (съгласно чл. 21 от
Регламент 1828/2006, чл. 71, ал. 1 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 и в съответствие с модела,
посочен в приложение XII към Регламент (ЕО)
№ 1828/2006) с подкрепата на НПО, СО и ОО;
в) подписване на договорите за съфинансиране от ЕФРР с водещите партньори;
г) подписване на договорите за националното съфинансиране от държавния бюджет с
бенефициерите от Румъния;
д) гарантиране трансфера на средствата от
ЕФРР към водещите партньори;
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е) гарантиране трансфера на националното съфинансиране от държавния бюджет
към бенефициерите по проекти от Румъния,
както и към бенефициерите по приоритетна
ос „Техническа помощ“;
ж) гарантиране наличието на средствата
от националното финансиране за бюджета на
приоритетна ос „Техническа помощ“ съгласно
разпоредбите на чл. 8 от този Меморандум
за разбирателство;
з) гарантиране достъпа на НПО, СО и
ОО до информация с оглед изпълнението на
съответните им задачи;
и) гарантиране съответствието на разходването на средствата с българските и
румънските национални правила и правилата
на Общността, както и с процедурите на програмата, чрез подходяща система за контрол;
й) гарантиране съответствието на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с румънското национално
законодателство;
к) включване в румънското национално
законодателство на списъка с допустимите
разходи, утвърден от Съвместния комитет за
наблюдение;
л) определяне на контрольорите, отговарящи за осъществяването на първото ниво
на контрол по отношение на партньорите с
местонахождение в Румъния;
м) номиниране на представителите на
Румъния в СКН;
н) гарантиране на подходяща одитна пътека за цялата система по изпълнението на
програмата;
о) предотвратяване, откриване и отстраняване на нередностите, допуснати в Румъния;
п) координиране на делегираните на СТС
отговорности във връзка с изпълнението на
програмата;
р) гарантиране на предоставяне на Европейската комисия в съответствие с чл. 14, ал. 2
от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на счетоводните записи относно проектите и на данните
относно изпълнението на дейностите;
с) извършване на финансови корекции
в съответствие с разпоредбите на чл. 98 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006;
т) гарантиране бързото записване и актуализиране на информацията в Информационна
система за управление – Цел 3 Европейско
териториално сътрудничество (ИСУ – ЕТС),
като отговаря за точността, целостта и пълнотата на данните относно управляваната
програма.
2. НПО отговаря за:
а) оказване подкрепа на УО при изпълнението на програмата;
б) подписване на договорите за националното съфинансиране от държавния бюджет с
бенефициерите от Република България;
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в) гарантиране трансфера на националното съфинансиране от държавния бюджет
към бенефициерите по проекти от Република
България;
г) гарантиране наличието на сумите от
нац иона лно то съфинаси ране за бюд жета
на приоритетна ос „Техническа помощ“ в
съответствие с разпоредбите на § 8 от този
Меморандум за разбирателство;
д) гарантиране достъпа на УО, СО и ОО
до информация с оглед изпълнението на съответните им задачи;
е) гарантиране съответствието на разходите
с българските национални правила и правилата на Общността, както и с процедурите
на програмата, чрез подходяща система за
контрол;
ж) гарантиране съответствието на обществените поръчки с българското национално
законодателство;
з) въвеждане в българското национално
законодателство на списъка с допустимите
разходи, утвърден от СКН;
и) определяне на контрольорите, отговарящи за осъществяването на първото ниво
на контрол по отношение на партньорите с
местонахождение в Република България;
й) номиниране на представителите на Република България в СКН;
к) гарантиране на одитната пътека за
цялата система, свързана с изпълнението на
програмата в Република България;
л) предотвратяване, откриване и отстраняване на нередностите, допуснати в Република
България;
м) информиране на УО в срок 15 работни
дни за всяка нередност във връзка с програмата, която е открита или се предполага, че
е допусната на територията на Република
България;
н) достъп до ИСУ – ETC (достъп само за
четене), като отчита техническите ограничения на връзката;
о) финансиране дейностите на ИЗ в Плевен
от бюджета на приоритетна ос „Техническа
помощ“.
3. Фу нк циите на СО се осъществяват
в съответствие с чл. 61 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. За целите на сертифицирането
СО гарантира, че е получил от УО цялата
необходима информация относно процедурите и извършените проверки във връзка с
разходите и че е взел предвид резултатите
от одита, извършен от ОО. СО съобщава на
УО обменния курс съгласно разпоредбите на
чл. 81 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
4. Функциите на ОО ще се осъществяват
в съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и чл. 16, 17 и 18 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006.

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

5. ОО гарантира достъпа на УО и СО до
информация с оглед изпълнението на техните
задачи, като изпраща на УО и НПО всяка
информация, отнасяща се до изпълнението
на програмата.
6. СО изпраща на УО в съответствие с утвърдените процедури доклади за състоянието
на плащанията и натрупаната по сметката
лихва и предоставя допълнителна информация
по искане на УО. Съгласно чл. 83 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 лихвите, натрупани по
средствата от ЕФРР, ще бъдат добавени към
бюджета на програмата и ще се разглеждат
като средства за УО и НПО под формата
на национален публичен принос. Лихвите,
натрупани от средствата за предварително
финансиране от ЕФРР, се декларират пред
Комисията при окончателното приключване
на програмата. СКН взема решение за използването на лихвата, натрупана от националния
принос в бюджета по приоритетна ос „ТП“.
§ 3. Договори
1. Въз основа на решение на Съвместния
направляващ комитет, който отговаря за
одобряването на проектите, УО подписва
договорите за съфинансиране от средствата
по ЕФРР с водещите партньори.
2. Договорите с бенефициерите относно
съфинансирането от държавния бюджет се
подписват от Управляващия орган и румънските партньори, съответно от Националния
партниращ орган на България и българските
партньори.
3. Средствата от ЕФРР се изплащат на водещите български и румънски бенефициери от
разплащателното звено – Министерството на
регионалното развитие и туризма на Румъния,
в съответствие с утвърдения от Съвместния
комитет за наблюдение формуляр за кандидатстване, който представлява неразделна
част от договора за съфинансиране.
4. Договорът за съфинансиране от ЕФРР
се сключва между УО и водещия партньор
в евро.
5. Водещият партньор определя условия за
отношенията си с партньорите по проекта в
Споразумение за партньорство, включващо
разпоредби, чрез които се гарантира доброто
финансово управление на средствата, и клаузи
за възстановяване на неправомерно изплатените средства на партньорите по проекта.
6. Договорите, които се сключват с бенефициерите за изпълнението на проектите, са
съобразени с националното и европейското
законодателство в областта на обществените
поръчки, както и с процедурите на програмата.
§ 4. Система за контрол
1. В съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 и раздел 3, глава 2 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006 Управляващият орган от
Румъния и Националният партниращ орган
от България изграждат система за контрол с
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цел проверка и верифициране на разходите
на национално ниво и с оглед да се гарантира
правилното изпълнение на програмата.
2. Национа лни ят партниращ орган от
Република България предоставя на УО по
негова молба информация за изграждането
и функционирането на системата за контрол
на територията на България.
3. Системата за контрол осигурява „проверка и верифициране на разходите“, като
по този начин се потвърждава законността и
редовността на декларираните от бенефициерите разходи. Верифицирането се извършва
от компетентния независим контрольор, който се определя съгласно чл. 16 от Регламент
№ 1080/2006. Съгласно чл. 13 от Регламент
№ 1828/2006 извършваните проверки обхващат
административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на дейностите. Проверките гарантират, че декларираните разходи
са действително направени, че продуктите и
услугите са доставени, както и че дейностите
и разходите съответстват на правилата на
Общността и националните правила.
4. УО следва да се увери, че системата за
съхраняване на документацията гарантира, че
всички оправдателни документи за разходите
и плащанията са регистрирани (документи,
необходими за адекватна одитна пътека) и са
на разположение в съответствие с изискванията на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
и чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1828/2006. УО
гарантира, че системата за контрол е въведена
и проверките се извършват в съответствие с
чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, както
и че се извършва одит на дейностите по програмата, съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. УО следва да се увери също, че се
води регистър на институциите, съхраняващи
тези документи, както и тяхното местоположение. Съгласно условията на договорите, които
ще се сключват, бенефициерът е задължен
да съхранява документите в наличност поне
до крайните срокове, посочени в съответните договори. Съгласно чл. 60, буква „е“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 УО трябва да
гарантира поддържането на адекватна одитна
пътека на всички нива, отговарящо на критериите, предвидени в чл. 15 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006.
§ 5. Одит
1. Одитният орган за програмата се подпомага от група български и румънски одитори,
която ще изпълнява задълженията, предвидени в чл. 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Групата одитори се създава не по-късно от
три месеца след решението за одобряване на
програмата и приема процедурни правила за
работата си. Членовете на групата одитори
отговарят за координацията на специалните
задачи, свързани с одита, които ще се определят за всяка одитна мисия на одиторите,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

определени от Одитния орган (асоцииран към
румънската Сметна палата) и от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“ съгласно процедурите,
приложими за държавите членки.
2. ОО заедно с групата одитори по чл. 14,
т. 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 гарантира,
че одитът се извършва съгласно чл. 62, буква
„а“ (одит на системата) и буква „б“ (одит на
операциите) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и
чл. 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. ОО, подпомаган от групата одитори,
ще договори за извършването на одита и за
изготвянето на стратегия за одит съгласно изискванията на чл. 62, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 при спазване на модела,
представен в приложение V от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006. ОО заедно с групата одитори
извършват ежегоден преглед и актуализация
на стратегията за одит, а при необходимост – и
по време на годината. Определените одитори
ще извършват одита при спазване на взаимно
договорената стратегия за одит.
4. В изпълнение на чл. 62, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 ОО представя на
Европейската комисия годишни доклади за
извършения контрол и издава годишни одиторски становища с цел да се потвърди доброто
функциониране на системите за управление
и контрол, като използва моделите, представени в приложения VI и VII към Регламент
(ЕО) № 1828/2006. За целта Одитният орган
се позовава на докладите, издадени от одиторите на всяка страна за извършения одит
в съответствие с разпоредбите на чл. 62, т. 1,
букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
5. В изпълнение на чл. 62, параграф 1, буква
„д“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 18,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006
ОО представя зак лючителна дек лараци я,
подкрепена с окончателен доклад за контрол
съгласно модела, представен в приложение
VII от Регламент (ЕО) № 1828/2006. За целта
Одитният орган се позовава на докладите,
издадени от одиторите на всяка страна за
извършените одити в съответствие с разпоредбите на чл. 62, параграф 1, букви „а“ и „б“
от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
6. В случай че съдържанието на одитните
доклади не позволява да се издаде становище
без особено мнение в съответствие с чл. 62,
параграф 1, буква „г“ или да се издаде заключителната декларация по чл. 62, параграф 1,
буква „д“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006, ОО
посочва основанията за това и прави оценка
на мащаба на проблема и неговия финансов
ефект съгласно чл. 18, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006.
7. Съгласно чл. 73 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 ОО си сътрудничи с Европейската
комисия с цел да се координират плановете
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за одит и методите за одит, така че Европейската комисия да може да получава незабавно
докладите за извършения одит.
8. Съгласно чл. 62, параг раф 1, бу к ва
„а“ и чл. 62, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006, за да се провери функционирането на системата за управление и контрол,
Одитният орган може да проведе мисии за одит
на системата в седалищата на организациите,
участващи в управлението на програмата.
§ 6. Плащания към бенефициерите
1. Вси чк и п лащани я от Европейската
комисия на средства от ЕФРР се превеждат
по единната банкова сметка на програмата,
чийто титуляр е Министерството на публичните финанси на Румъния – Сертифициращ
и разплащателен орган.
2. Процентът на националното съфинансиране на ниво проект се определя от Съвместния
комитет за наблюдение чрез Ръководството
за кандидатстване с цел да се гарантира изпълнението на финансовите таблици на програмата; приносът от държавните бюджети на
двете държави е в размер на максимум 13 %
от общата допустима стойност на проекта,
като този принос може да бъде увеличен, за
да се покрие напълно разликата между общата
стойност на допустимите разходи и приноса
от ЕФРР (когато бенефициерите се финансират от държавния бюджет), и може да бъде
намален до нула, когато бенефициерите са с
добри икономически възможности, както и
във всеки друг случай, договорен между УО,
НПО и СО.
3. Националното съфинансиране от държавните бюджети на Румъния и Република
България ще се превежда от УО и НПО пряко
на бенефициерите съгласно § 2, ал. 1, буква
„е“, съответно § 2, ал. 2, буква „в“ от този
Меморандум за разбирателство.
4. Плащанията към водещия партньор/
партньори се основават на принципа на възстановяване на разходите, като УО и НПО
могат да решат да извършат авансови плащания
към бенефициерите от съответната държава
съгласно националната правна рамка.
5. УО е задължен да информира НПО (чрез
ИСУ или чрез други средства) за разходите,
определени за допустими след верифицирането
на искания за плащане за всеки проект, както и за датата, на която средствата от ЕФРР
ще бъдат преведени на водещия партньор по
проекта, съответно националното съфинансиране ще бъде преведено на румънските
партньори, така че НПО да може да преведе
съфинансирането на българските партньори
при спазване на съотношението на допустимите разходи, утвърдено от УО.
6. Разплащателното звено в румънското
Министерството на регионалното развитие
и туризма (отделно звено в структурата на
Управляващия орган) извършва плащанията
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на средствата от ЕФРР към българските и румънските водещи бенефициери и плащанията,
представляващи национално съфинансиране,
към румънските партньори.
7. УО гарантира, че водещият партньор получава плащанията от структурните фондове.
8. Средствата от ЕФРР се изплащат в евро
(€) по банковата сметка на водещия партньор
след получаване на искане за плащане от
него. Всеки разход в резултат на промяна на
обменния курс се поема от водещия партньор/
партньори по проекта.
9. УО и НПО отговарят за превеждането
на средства от националното съфинансиране
пропорционално на договорените проценти на
съфинансиране и в съответствие с допустимите
суми на исканията за плащане, утвърдени от
УО. По този начин сумите, изплатени директно
на българските/румънските партньори като
съфинансиране от държавните бюджети, ще
бъдат съотнесени към процента на разходите,
декларирани като допустими в договора за
финансиране от ЕФРР.
10. Като се има предвид съгласно чл. 79 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, че натрупаните
средства от предварителното финансиране и
междинните плащания от Европейската комисия не могат да надвишават 95 % от ЕФРР,
УО и НПО отговарят за финансирането на
петте процента от ЕФРР, необходими, за да
се продължи финансирането на проектите до
приключването на програмата и извършването
на окончателните плащания от Европейската
комисия, пропорционално на бюджета на
дейностите, извършени от българските или
румънските партньори, както е посочено в
договорите.
§ 7. Заявления за плащане до Европейската
комисия
1. Сертифициращият орган е задължен да
изготвя и предава на Европейската комисия
сертифицирани декларации за разходите и
заявленията за плащане.
2. Съгласно чл. 76, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 най-късно до 30 април всяка
година СО изпраща на Европейската комисия
прогноза за очакваните заявления за плащане
за текущата и следващата финансова година.
УО е отговорен за представянето на разчети
на заявленията за плащане всяка година до
5 април на СО.
3. Съгласно чл. 61, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 СО изготвя и предава
на Европейската комисия сертифицирани
декларации за разходите в съответствие с
изискванията на чл. 78 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006, както и искания за плащане,
изготвени по модела, представен в приложение X от Регламент (ЕО) № 1828/2006, въз
основа на одобрените разходи, получени от
контрольорите, определени от УО и НПО, и на
извършените от УО проверки. По този начин
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УО отговаря за предаването на одобрените
декларации за разходи заедно с исканията за
плащане на СО.
4. Съгласно чл. 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 СО изпраща на Европейската комисия декларация по модела,
представен в приложение ХІ към Регламент
(ЕО) № 1828/2006, съдържаща приспаднатите и/или възстановените суми за всяка от
приоритетните оси, които не могат или не
се очаква да бъдат възстановени.
§ 8. Техническа помощ
1. 6 % от бюджета на програмата от ЕФРР ще
се използват за финансиране на приоритетна
ос „Техническа помощ“ (ТП), като размерът
на националното съфинансиране е 35,28 %.
Националното съфинансиране се осигурява от
УО и НПО пропорционално на първоначално
определената сума от ЕФРР за двете държави
в програмата, съответно 70,17 % за Румъния
и 29,83 % за Република България.
2. Размерът на съфинансирането за ТП от
държавния бюджет на Република България,
което ще бъде преведено на УО, както и
графикът за тези трансфери ще се определят
ежегодно въз основа на бюджета, включен
в годишната стратегия за ТП, утвърдена от
Съвместния комитет за наблюдение на програмата.
3. Бенефициери по ТП са Управляващият
орган, Националният партниращ орган от България (включително българските контрольори
и Информационното звено), Одитният орган
(включително групата одитори), Съвместният
технически секретариат (включително румънските контрольори).
4. Всеки бенефициер на ТП ще представи
на УО искане за финансиране, въз основа на
което ще се сключват годишни договори за
финансиране. Управляващият орган и Националният партниращ орган ще подпишат
споразу мение относно финансирането по
приоритетна ос „Техническа помощ“.
5. Изключение от правилото по предходната
точка е случаят, в който УО издава Глобално
решение за финансиране, което заменя договора за финансиране.
6. Всички бенефициери, които ще бъдат
финансирани от бюджета на ТП по програмата, първоначално ще извършват плащания от
собствените бюджети, след което съответната
сума ще им бъде възстановена от ЕФРР.
7. Правилото по предходната точка не се
прилага за Съвместния технически секретариат, който може да получава авансови плащания от УО и ИЗ, което може да получава
авансови плащания от НПО. Същевременно
СТС ще възстановява допустимите разходи по
приоритетна ос „Техническа помощ“ по програмата от три източника: ЕФРР, националното
съфинансиране на Румъния и националното
съфинансиране на Република България.
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8. Дейностите, финансирани от бюджета
по приоритетна ос „Техническа помощ“, ще
се проверяват от контрольорите, номинирани
от всяка държава, според националността на
бенефициерите.
§ 9. Нередности и възстановяване на неправомерно изплатени средства
1. Съгласно чл. 2, параграф 7 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 нередност е всяко нарушение
на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на даден
стопански субект, което има или би имало
като последица нанасянето на вреда на общия
бюджет на Европейския съюз, чрез отчитане на неоправдан разход от общия бюджет.
Отговорностите, свързани с коригирането на
нередностите, включват две основни задължения – докладване на Комисията и възстановяване на неправомерно изплатените суми.
2. НПО ще съдейства на Управляващия
орган за възстановяването на средствата от
ЕФРР в случай на водещ партньор от българска страна.
3. Съгласно чл. 28, параграф 1 от Регламент
№ 1828/2006 в рамките на два месеца, считано
от края на всяко тримесечие, УО ще докладва
на Комисията чрез СО всички нередности,
които са били обект на предварителен административен или съдебен констативен акт на
територията на Румъния, и едновременно с
това ще информира ОО съгласно чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1828/2006. НПО
ще докладва на Комисията всички нередности, които са били обект на предварителен
административен или съдебен констативен
акт на територията на Република България,
и едновременно с това ще информира УО,
СО, ОО и OLAF съгласно чл. 28, параграф 4
от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
4. Съгласно чл. 29 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 УО (чрез СО) и НПО ще докладват незабавно на Европейската комисия и
едновременно с това на другите страни всяка
констатирана или предполагана нередност, за
която има основание да се счита, че би имала
последици извън територията на участващата
страна или че е в основата на нова неправомерна практика.
5. По отношение на възстановяването на
неправомерно изплатени суми УО и НПО носят
ограничена отговорност, което означава, че
отговорността им се ограничава до грешките
и нередностите по отношение на разходите,
допуснати от партньорите, намиращи се на
съответната национална територия. По този
нач и н М и н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о
развитие и благоустройството на Република
България, действащо като Национален партниращ орган, отговаря за възстановяването
на сумите, обект на нередности, извършени от
партньори на българска територия, а Министерството на регионалното развитие и туризма
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на Румъния отговаря за възстановяването на
сумите, които са обект на нередности, извършени от партньори на румънска територия.
6. В случай, че допусната нередност на
ниво проект е довела до извършване на неправомерно плащане към един или няколко
партньори, съответната сума ще бъде приспадната от бъдещите плащания към съответния
партньор или партньори по проекта.
7. В случай че разпоредбата на предходната
точка не може да бъде приложена на практика,
водещият партньор по проекта е отговорен
за възстановяването на сумите от ЕФРР на
УО в определения от него срок.
8. В случай че УО не може да възстанови
сумите в резултат на извършената нередност
от водещия партньор по проекта, УО превежда съответните суми на СО, ако партньорът,
отговорен за извършването на нередността,
е от Румъния, съответно иска от НПО да
възстанови съответните суми на СО, ако
партньорът, отговорен за извършването на
нередността, е от България. НПО трябва да
преведе тези суми до крайния срок, посочен в
искането на УО. УО, съответно НПО, отговаря
за възстановяването на сумите, представляващи съфинансиране от държавните бюджети,
които са били изплатени неправомерно в резултат на допусната нередност от партньорите
в Румъния, съответно в Република България.
9. УО, респективно НПО, ще отговаря
за проверката на проведените процедури за
възлагане на обществени поръчки и тяхното
съответствие с националното и европейското
законодателство, реализирани от партньорите
на територията на Румъния и съответно на
територията на Република България, както и
за проверката за избягване на двойно финансиране от оперативните програми.
10. Нередности биха могли да бъдат допуснати и от бенефициерите по техническата
помощ. Ако при извършване на контрол или
одит бъде открита нередност, свързана с изпълнението на приоритетна ос „Техническа
помощ“, която е довела до неправомерно плащане, съответната сума ще бъде възстановена
от следващото плащане към съответния бенефициер, в противен случай този бенефициер
трябва да върне неправомерно изплатените
суми до крайните срокове, определени от
Управляващия орган.
§ 10. Заключителни разпоредби
1. В случай на противоречия при прилагането на Меморандума за разбирателство
страните се договарят да търсят взаимно
приемливи решения по приятелски начин.
2. Страните ще положат всички усилия да
се подкрепят взаимно при изпълнението на
задачите, произтичащи от този Меморандум
за разбирателство.
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3. Всяка страна може да предложи изменение на този Меморандум за разбирателство,
като всяко изменение трябва да бъде одобрено
от всички страни.
4. Действието на Меморандума за разбирателство може да се прекрати или с писменото
одобрение на страните, или при официалното
приключване на програмата.
5. Кореспонденцията между УО, СО, ОО,
от една страна, и НПО, от друга страна, се
извършва на английски език. Комуникациите
между УО, СО и ОО могат да се извършват и
на румънски език, при условие че НПО бива
информиран за съответните решения, които
имат връзка с управлението на програмата.
6. Меморандумът за разбирателство за
изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г. влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път на уведомленията,
с които страните се информират взаимно, че
всички необходими вътрешноправни процедури за влизането в сила са изпълнени.
7. Този Меморандум за разбирателство се
подписва в четири еднообразни екземпляра на
английски език – по един за всяка от страните.
Приложение
Състав на Съвместния комитет за наблюдение
на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.
Членове

1. Министерство на регионалното развитие
и благоустройството – Национален партниращ
орган
2. Министерство на финансите
3. Министерство на околната среда и водите
4. Областна администрация – Видин
5. Областна администрация – Враца
6. Областна администрация – Монтана
7. Областна администрация – Плевен
8. Областна администрация – Велико Търново
9. Областна администрация – Русе
10. Областна администрация – Силистра
11. Областна администрация – Добрич
12. Областна администрация – Разград
13. Клуб „Отворено общество“ – Русе
Наблюдатели
1. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2. Министерство на труда и социалната политика
3. Министерство на земеделието и храните
4. Министерство на външните работи
5. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
6. Министерство на финансите (2 представители)
7. Министерство на вътрешните работи
8. Министерство на културата
9. Министерство на здравеопазването
10. Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове
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11. Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“
12. Сдружение „Добруджанска инициативна
група“
13. Българска търговско-промишлена палата
14. Конфедерация на независимите синдикати
в България
Румъния
Членове
1. Министерство на регионалното развитие и
туризма – Управляващ орган (2 представители)
2. Министерство на публичните финанси – Орган за координация на структурните инструменти
3. Министерство на транспорта и инфраструктурата – УО за СОП „Транспорт“
4. Министерство на околната среда – УО за
СОП „Околна среда“
5. Съвет за регионално развитие – Югозападна
Олтения (2 представители)
6. Съвет за регионално развитие – Южна
Мунтения (2 представители)
7. Югоизточен съвет за регионално развитие
(1 представител)
8. Екологично общество „Нов алианс“ – Гюргево
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9. Асоциация за евроатлантическа интеграция – Слатина
10. Търговска, индустриална и земеделска
камара – Кълъраш
Наблюдатели
1. Министерство на регионалното развитие
и туризма – УО за РОП
2. Министерство на публичните финанси – УО
за СОП „Повишаване на икономическата конкурентоспособност“
3. Министерство на труда, семейството и
социалната закрила – УО за СОП „Развитие на
човешките ресурси“
4. Министерство на публичните финанси – СУ
ОП „Техническа помощ“
5. Министерство на земеделието и развитието
на селските райони – УО Национален план за
развитие на селските райони
6. Министерство на външните работи
7. Сертифициращ и разплащателен орган
(Министерство на публичните финанси)
8. Одитен орган
9. Съвет по конкуренция
8001
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-601
от 4 октомври 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси във връзка с Решение 2010/71/
ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно
невключването на диазинон в приложения І, ІА
или ІБ на Директива 98/8/ЕО на Европейския

парламент и на Съвета относно пускането на
пазара на биоциди (ОВ, L 36, 09.02.2010 г.) и Решение 2010/72/ЕС на Комисията от 8 февруари
2010 г. за невключване в приложения І, ІА или
ІБ на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара
на биоциди (ОВ, L 36, 09.02.2010 г.) утвърждавам
списък на активните вещества и подгрупите био
циди, за които има решения на Европейската
комисия за невключване в списъците по чл. 14,
ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, съгласно приложението.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Десислава Димитрова – зам.-министър.
За министър: Ив. Миланов
Приложение

Наименование

ЕО номер

CAS номер

Продуктов
тип

Дата, от която влиза в
сила забраната

1

2

3

4

5

Диазинон

206-373-8

333-41-5

18

Противопаразитни нашийници, пуснати на
пазара като биоциди и
съдържащи диазинон
за употреба в продук
тов тип 18, не могат
повече да бъдат пускани на пазара, считано
от 1 март 2013 г.
Други биоциди, съдържащи диазинон за употреба в продуктов тип
18, не могат повече да
бъдат пускани на пазара, считано от
1 март 2011 г.

Бис[1-циклохексил-1,2ди(хидрокси-.капа.O)
диазеноато(2-)]-мед

312600-89-8

11

09.02.2011 г.

Циклохексилхидроксидиазен
1-оксид, калиева сол

66603-10-9

11

09.02.2011 г.

Пероксиоктанова киселина

33734-57-5

11

09.02.2011 г.

Пероксиоктанова киселина

33734-57-5

12

09.02.2011 г.

Бис[1-циклохексил-1,2ди(хидрокси- .капа.O)
диазеноато(2-)]-мед

312600-89-8

12

09.02.2011 г.

Бронопол

200-143-0

52-51-7

7

09.02.2011 г.

Бронопол

200-143-0

52-51-7

10

09.02.2011 г.

Хлорокрезол

200-431-6

59-50-7

10

09.02.2011 г.

Мравчена киселина

200-579-1

64-18-6

9

09.02.2011 г.

Бензоена киселина

200-618-2

65-85-0

11

09.02.2011 г.

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

9

09.02.2011 г.
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Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

10

09.02.2011 г.

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

11

09.02.2011 г.

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

12

09.02.2011 г.

Етилен оксид

200-849-9

75-21-8

20

09.02.2011 г.

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

7

09.02.2011 г.

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

9

09.02.2011 г.

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

10

09.02.2011 г.

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

11

09.02.2011 г.

Гликолова киселина

201-180-5

79-14-1

12

09.02.2011 г.

L-(+)-млечна киселина

201-196-2

79-33-4

20

09.02.2011 г.

Симклозен

201-782-8

87-90-1

7

09.02.2011 г.

Симклозен

201-782-8

87-90-1

9

09.02.2011 г.

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

7

09.02.2011 г.

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

9

09.02.2011 г.

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

10

09.02.2011 г.

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

11

09.02.2011 г.

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

12

09.02.2011 г.

Хекса-2,4-диеноева киселина/
сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

7

09.02.2011 г.

Хекса-2,4-диеноева киселина/
сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

9

09.02.2011 г.

Хекса-2,4-диеноева киселина/
сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

10

09.02.2011 г.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

7

09.02.2011 г.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

9

09.02.2011 г.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

10

09.02.2011 г.

Глутарал

203-856-5

111-30-8

22

09.02.2011 г.

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

7

09.02.2011 г.

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

10

09.02.2011 г.

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

11

09.02.2011 г.

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

6

09.02.2011 г.

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

7

09.02.2011 г.

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

9

09.02.2011 г.

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

20

09.02.2011 г.

Въглероден диоксид

204-696-9

124-38-9

15

09.02.2011 г.

Въглероден диоксид

204-696-9

124-38-9

20

09.02.2011 г.

Нитрометилидинтриметанол

204-769-5

126-11-4

11

09.02.2011 г.

Нитрометилидинтриметанол

204-769-5

126-11-4

12

09.02.2011 г.

Тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

9

09.02.2011 г.

Тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

10

09.02.2011 г.

Калиев диметилдитиокарбамат

204-875-1

128-03-0

10

09.02.2011 г.

Натриев диметилдитиокарбамат

204-876-7

128-04-1

10

09.02.2011 г.

Каптан

205-087-0

133-06-2

7

09.02.2011 г.

Каптан

205-087-0

133-06-2

9

09.02.2011 г.
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Каптан

205-087-0

133-06-2

10

09.02.2011 г.

N-(трихлорометилтио)фталимид/
Фолпет

205-088-6

133-07-3

10

09.02.2011 г.

N,N-диетил-m-толуамид

205-149-7

134-62-3

22

09.02.2011 г.

Тирам

205-286-2

137-26-8

7

09.02.2011 г.

Тирам

205-286-2

137-26-8

10

09.02.2011 г.

Тирам

205-286-2

137-26-8

11

09.02.2011 г.

Тирам

205-286-2

137-26-8

12

09.02.2011 г.

Цирам

205-288-3

137-30-4

7

09.02.2011 г.

Цирам

205-288-3

137-30-4

9

09.02.2011 г.

Цирам

205-288-3

137-30-4

10

09.02.2011 г.

Цирам

205-288-3

137-30-4

11

09.02.2011 г.

Цирам

205-288-3

137-30-4

12

09.02.2011 г.

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

9

09.02.2011 г.

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

11

09.02.2011 г.

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

12

09.02.2011 г.

Метам-натрий

205-293-0

137-42-8

12

09.02.2011 г.

Метам-натрий

205-293-0

137-42-8

20

09.02.2011 г.

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

9

09.02.2011 г.

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

11

09.02.2011 г.

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

12

09.02.2011 г.

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

9

09.02.2011 г.

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

11

09.02.2011 г.

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

12

09.02.2011 г.

Набам

205-547-0

142-59-6

9

09.02.2011 г.

Набам

205-547-0

142-59-6

10

09.02.2011 г.

Набам

205-547-0

142-59-6

11

09.02.2011 г.

Набам

205-547-0

142-59-6

12

09.02.2011 г.

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

11

09.02.2011 г.

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

12

09.02.2011 г.

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

20

09.02.2011 г.

Дазомет

208-576-7

533-74-4

7

09.02.2011 г.

Дазомет

208-576-7

533-74-4

9

09.02.2011 г.

Дазомет

208-576-7

533-74-4

10

09.02.2011 г.

Дазомет

208-576-7

533-74-4

11

09.02.2011 г.

Дихлоро-N-[(диметиламино)
сулфонил]флуоро-N- (p-толил)метансулфенамид/толилфлуанид

211-986-9

731-27-1

10

09.02.2011 г.

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

9

09.02.2011 г.

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

10

09.02.2011 г.

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

11

09.02.2011 г.

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

12

09.02.2011 г.

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил
ацетат

212-579-9

828-00-2

11

09.02.2011 г.
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2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил
ацетат

212-579-9

828-00-2

12

09.02.2011 г.

Дихлофлуанид

214-118-7

1085-98-9

10

09.02.2011 г.

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

9

09.02.2011 г.

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

11

09.02.2011 г.

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

12

09.02.2011 г.

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

7

09.02.2011 г.

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

9

09.02.2011 г.

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

10

09.02.2011 г.

Динатриев тетраборат,
безводен

215-540-4

1330-43-4

7

09.02.2011 г.

Динатриев тетраборат,
безводен

215-540-4

1330-43-4

9

09.02.2011 г.

Динатриев тетраборат,
безводен

215-540-4

1330-43-4

10

09.02.2011 г.

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

7

09.02.2011 г.

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

9

09.02.2011 г.

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

10

09.02.2011 г.

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

12

09.02.2011 г.

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

7

09.02.2011 г.

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

9

09.02.2011 г.

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

10

09.02.2011 г.

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

7

09.02.2011 г.

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

9

09.02.2011 г.

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

10

09.02.2011 г.

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

11

09.02.2011 г.

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

12

09.02.2011 г.

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

9

09.02.2011 г.

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

10

09.02.2011 г.

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

7

09.02.2011 г.

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

9

09.02.2011 г.

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

12

09.02.2011 г.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

7

09.02.2011 г.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

10

09.02.2011 г.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

22

09.02.2011 г.

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

7

09.02.2011 г.

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

9

09.02.2011 г.

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

10

09.02.2011 г.

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

22

09.02.2011 г.

Натриев дихлороизоцианурат
дихидрат

220-767-7

51580-86-0

9

09.02.2011 г.

Троклозен натрий

220-767-7

2893-78-9

9

09.02.2011 г.

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

9

09.02.2011 г.
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Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

10

09.02.2011 г.

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

11

09.02.2011 г.

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

12

09.02.2011 г.

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

22

09.02.2011 г.

(Етилендиокси)диметанол

222-720-6

3586-55-8

9

09.02.2011 г.

Дипиритион

223-024-5

3696-28-4

9

09.02.2011 г.

Натриев 2,4,6-трихлорофенолат

223-246-2

3784-03-0

9

09.02.2011 г.

Пиридин-2-тиол-1-оксид,
натриева сол

223-296-5

3811-73-2

11

09.02.2011 г.

Пиридин-2-тиол-1-оксид,
натриева сол

223-296-5

3811-73-2

12

09.02.2011 г.

Метенамин 3-хлороалилохлорид

223-805-0

4080-31-3

9

09.02.2011 г.

2,2′,2′′-(хексахидро-1,3,5-триазин1,3,5-триил)триетанол

225-208-0

4719-04-4

9

09.02.2011 г.

Тетрахидро-1,3,4,6тетракис(хидроксиметил)
имидазо[4,5-d]имидазол2,5(1Н,3Н)-дион

226-408-0

5395-50-6

9

09.02.2011 г.

Тетрахидро-1,3,4,6тетракис(хидроксиметил)
имидазо[4,5-d]имидазол2,5(1Н,3Н)-дион

226-408-0

5395-50-6

10

09.02.2011 г.

N,N′-диметиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

9

09.02.2011 г.

N,N′-диметиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

11

09.02.2011 г.

Тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

11

09.02.2011 г.

Тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

12

09.02.2011 г.

(R)-p-мента-1,8-диен

227-813-5

5989-27-5

12

09.02.2011 г.

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

7

09.02.2011 г.

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

9

09.02.2011 г.

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

10

09.02.2011 г.

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

11

09.02.2011 г.

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

22

09.02.2011 г.

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин- 2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

11

09.02.2011 г.

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин- 2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

12

09.02.2011 г.

(2-бромо-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

11

09.02.2011 г.

(2-бромо-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

12

09.02.2011 г.

Дидецилдиметиламониев
хлорид

230-525-2

7173-51-5

7

09.02.2011 г.

Дидецилдиметиламониев
хлорид

230-525-2

7173-51-5

9

09.02.2011 г.

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

7

09.02.2011 г.

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

9

09.02.2011 г.

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

10

09.02.2011 г.

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

11

09.02.2011 г.

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

12

09.02.2011 г.
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Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

9

09.02.2011 г.

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

11

09.02.2011 г.

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

12

09.02.2011 г.

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

20

09.02.2011 г.

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

22

09.02.2011 г.

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

7

09.02.2011 г.

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

9

09.02.2011 г.

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

20

09.02.2011 г.

Йод

231-442-4

7553-56-2

7

09.02.2011 г.

Йод

231-442-4

7553-56-2

9

09.02.2011 г.

Йод

231-442-4

7553-56-2

10

09.02.2011 г.

Йод

231-442-4

7553-56-2

11

09.02.2011 г.

Силициев диоксид – аморфен

231-545-4

7631-86-9

20

09.02.2011 г.

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

9

09.02.2011 г.

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

11

09.02.2011 г.

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

12

09.02.2011 г.

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

20

09.02.2011 г.

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

22

09.02.2011 г.

Натриев бромид

231-599-9

7647-15-6

7

09.02.2011 г.

Натриев бромид

231-599-9

7647-15-6

9

09.02.2011 г.

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

9

09.02.2011 г.

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

11

09.02.2011 г.

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

12

09.02.2011 г.

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

20

09.02.2011 г.

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

22

09.02.2011 г.

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Ноксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

11

09.02.2011 г.

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Ноксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

12

09.02.2011 г.

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

9

09.02.2011 г.

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

11

09.02.2011 г.

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

12

09.02.2011 г.

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

20

09.02.2011 г.

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

22

09.02.2011 г.

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

11

09.02.2011 г.

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

12

09.02.2011 г.

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

20

09.02.2011 г.

Натриев хлорат

231-887-4

7775-09-9

11

09.02.2011 г.

Натриев хлорат

231-887-4

7775-09-9

12

09.02.2011 г.

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

7

09.02.2011 г.

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

9

09.02.2011 г.

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

10

09.02.2011 г.

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

11

09.02.2011 г.

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

12

09.02.2011 г.
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Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

7

09.02.2011 г.

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

9

09.02.2011 г.

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

10

09.02.2011 г.

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

11

09.02.2011 г.

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

12

09.02.2011 г.

Хлорен диоксид

233-162-8

10049-04-4

20

09.02.2011 г.

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

9

09.02.2011 г.

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

11

09.02.2011 г.

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

12

09.02.2011 г.

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

20

09.02.2011 г.

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

22

09.02.2011 г.

Натриев хидроген-2,2′метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

7

09.02.2011 г.

Натриев хидроген-2,2′метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

9

09.02.2011 г.

Натриев хидроген-2,2′метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

10

09.02.2011 г.

Натриев хидроген-2,2′метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

11

09.02.2011 г.

Натриев хидроген-2,2′метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

12

09.02.2011 г.

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

3

09.02.2011 г.

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

7

09.02.2011 г.

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

9

09.02.2011 г.

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

10

09.02.2011 г.

Карбендазим

234-232-0

10605-21-7

11

09.02.2011 г.

Карбендазим

234-232-0

10605-21-7

12

09.02.2011 г.

Динатриев октаборат
тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

7

09.02.2011 г.

Динатриев октаборат
тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

9

09.02.2011 г.

Динатриев октаборат
тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

10

09.02.2011 г.

Динатриев октаборат
тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

11

09.02.2011 г.

Динатриев октаборат
тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

12

09.02.2011 г.

Тримагнезиев дифосфид

235-023-7

12057-74-8

23

09.02.2011 г.

Амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

7

09.02.2011 г.

Амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

9

09.02.2011 г.

Хексаборен дицинков ундека
оксид/цинков борат

235-804-2

12767-90-7

9

09.02.2011 г.

Додецилгуанидин монохидро
хлорид

237-030-0

13590-97-1

7

09.02.2011 г.

Додецилгуанидин монохидро
хлорид

237-030-0

13590-97-1

9

09.02.2011 г.
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Додецилгуанидин монохидро
хлорид

237-030-0

13590-97-1

10

09.02.2011 г.

Додецилгуанидин монохидро
хлорид

237-030-0

13590-97-1

12

09.02.2011 г.

Додецилгуанидин монохидро
хлорид

237-030-0

13590-97-1

22

09.02.2011 г.

Бром хлорид

237-601-4

13863-41-7

12

09.02.2011 г.

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

9

09.02.2011 г.

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

10

09.02.2011 г.

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

11

09.02.2011 г.

Бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато-O,S)мед

238-984-0

14915-37-8

9

09.02.2011 г.

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

7

09.02.2011 г.

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

9

09.02.2011 г.

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

10

09.02.2011 г.

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

11

09.02.2011 г.

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

12

09.02.2011 г.

Натриев p-хлоро-m-крезолат

239-825-8

15733-22-9

10

09.02.2011 г.

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

9

09.02.2011 г.

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

11

09.02.2011 г.

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

12

09.02.2011 г.

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

20

09.02.2011 г.

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

22

09.02.2011 г.

Бензоксониев хлорид

243-008-1

19379-90-9

9

09.02.2011 г.

р-[(дийодометил)сулфонил]толуол

243-468-3

20018-09-1

12

09.02.2011 г.

(Бензотиазол-2-илтио)метил
тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

7

09.02.2011 г.

(Бензотиазол-2-илтио)метил
тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

10

09.02.2011 г.

(Бензотиазол-2-илтио)метил
тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

11

09.02.2011 г.

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

7

09.02.2011 г.

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

9

09.02.2011 г.

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

10

09.02.2011 г.

.алфа.,.алфа.′,.алфа.′′-триметил1,3,5-триазин- 1,3,5(2H,4H,6H)триетанол

246-764-0

25254-50-6

9

09.02.2011 г.

2-октил-2H-изотиазол-3-он

247-761-7

26530-20-1

12

09.02.2011 г.

Диметилоктадецил[3(триметоксисилил)пропил] амониев хлорид

248-595-8

27668-52-6

10

09.02.2011 г.

N′-терт-бутил-N-циклопропил-6(метилтио)-1,3,5- триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

9

09.02.2011 г.

Бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

251-171-5

32718-18-6

9

09.02.2011 г.
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3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

9

09.02.2011 г.

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

11

09.02.2011 г.

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

12

09.02.2011 г.

1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H- имидазол/имазалил

252-615-0

35554-44-0

20

09.02.2011 г.

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

7

09.02.2011 г.

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

9

09.02.2011 г.

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

10

09.02.2011 г.

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

11

09.02.2011 г.

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

11

09.02.2011 г.

.алфа.-циано-3-феноксибензил
3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/
циперметрин

257-842-9

52315-07-8

9

09.02.2011 г.

m-феноксибензил
3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/
перметрин

258-067-9

52645-53-1

22

09.02.2011 г.

3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

11

09.02.2011 г.

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

09.02.2011 г.

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан- 2-ил]метил]1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

10

09.02.2011 г.

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан- 2-ил]метил]1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

12

09.02.2011 г.

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан- 2-ил]метил]1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

20

09.02.2011 г.

4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он

264-843-8

64359-81-5

12

09.02.2011 г.

3,3′-метиленбис[5-метилоксазолидин]/оксазолидин

266-235-8

66204-44-2

10

09.02.2011 г.

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2метилпропил]-2,6- диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

7

09.02.2011 г.

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2метилпропил]-2,6- диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

9

09.02.2011 г.

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2метилпропил]-2,6- диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

10

09.02.2011 г.
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Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2метилпропил]-2,6- диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

12

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18- алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18- алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18- алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

17

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди

270-325-2

68424-85-1

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16- алкилдиметил, хлориди

270-325-2

68424-85-1

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10- алкилдиметил,
хлориди

270-331-5

68424-95-3

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10- алкилдиметил,
хлориди

270-331-5

68424-95-3

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10- алкилдиметил,
хлориди

270-331-5

68424-95-3

22

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18- алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол3(2H)-он 1,1-диоксид (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18- алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол3(2H)-он 1,1-диоксид (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

09.02.2011 г.

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

274-357-8

70161-44-3

7

09.02.2011 г.

Пентакалиев
бис(пероксимоносулфат)
бис(сулфат)

274-778-7

70693-62-8

11

09.02.2011 г.

Пентакалиев
бис(пероксимоносулфат)
бис(сулфат)

274-778-7

70693-62-8

12

09.02.2011 г.

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

7

09.02.2011 г.

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

10

09.02.2011 г.

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

11

09.02.2011 г.

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

12

09.02.2011 г.

Трибутилтетрадецилфосфониев
хлорид

279-808-2

81741-28-8

9

09.02.2011 г.
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Трибутилтетрадецилфосфониев
хлорид

279-808-2

81741-28-8

11

09.02.2011 г.

Трибутилтетрадецилфосфониев
хлорид

279-808-2

81741-28-8

12

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14- алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14- алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14- алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

17

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, C12-14- алкил[(етилфенил)
метил]диметил, хлориди

287-090-7

85409-23-0

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, C12-14- алкил[(етилфенил)
метил]диметил, хлориди

287-090-7

85409-23-0

17

09.02.2011 г.

Урея, N,N′-бис(хидроксиметил)-,
продукти от реакция с 2-(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол и формалдехид

292-348-7

90604-54-9

11

09.02.2011 г.

Урея, N,N′-бис(хидроксиметил)-,
продукти от реакция с 2-(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол и формалдехид

292-348-7

90604-54-9

12

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2- карбоксиетил)
(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2- оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2- карбоксиетил)
(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2- оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

10

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2- карбоксиетил)
(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2- оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

11

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2- карбоксиетил)
(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2- оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

12

09.02.2011 г.
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Смес от: (C8-18)алкилбис(2хидроксиетил)амониев бис(2етилхексил)фосфат;(C8-18)
алкилбис(2-хидроксиетил)амониев
2-етилхексилхидрогенфосфат

404-690-8

68132-19-4

7

09.02.2011 г.

Смес от: (C8-18)алкилбис(2хидроксиетил)амониев бис(2етилхексил)фосфат;(C8-18)
алкилбис(2-хидроксиетил)амониев
2-етилхексилхидрогенфосфат

404-690-8

68132-19-4

9

09.02.2011 г.

6-(фталимидо)пероксихексанова
киселина

410-850-8

128275-31-0

11

09.02.2011 г.

6-(фталимидо)пероксихексанова
киселина

410-850-8

128275-31-0

12

09.02.2011 г.

Тетрахлородекаоксид комплекс

420-970-2

92047-76-2

3

09.02.2011 г.

Сребърно натриев хидроген циркониев фосфат

422-570-3

—

10

09.02.2011 г.

Цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза1-азониаадамантан хлорид

426-020-3

51229-78-8

9

09.02.2011 г.

Цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза1-азониаадамантан хлорид

426-020-3

51229-78-8

12

09.02.2011 г.

Тиаметоксам

428-650-4

153719-23-4

9

09.02.2011 г.

5-хлоро-2-(4-хлорфенокси)фенол

429-290-0

3380-30-1

9

09.02.2011 г.

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро1,4,2-оксатиазин,4-оксид

431-030-6

163269-30-5

7

09.02.2011 г.

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро1,4,2-оксатиазин,4-оксид

431-030-6

163269-30-5

10

09.02.2011 г.

Продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат,
диметил сукцинат с хидроген
пероксид/ Перестан

432-790-1

—

11

09.02.2011 г.

Продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат,
диметил сукцинат с хидроген
пероксид/ Перестан

432-790-1

—

12

09.02.2011 г.

Бис(3-аминопропил)октиламин

433-340-7

86423-37-2

11

09.02.2011 г.

Бис(3-аминопропил)октиламин

433-340-7

86423-37-2

12

09.02.2011 г.

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с
хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

7

09.02.2011 г.

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с
хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

10

09.02.2011 г.

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с
хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

11

09.02.2011 г.

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с
хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

12

09.02.2011 г.

Смес от 1-феноксипропан-2-ол
(EINECS 212-222-7) и 2-фено
ксипропанол (EINECS 224-027-4)

Смес

—

10

09.02.2011 г.
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Смес от 1-феноксипропан-2-ол
(EINECS 212-222-7) и 2-фено
ксипропанол (EINECS 224-027-4)

Смес

—

11

09.02.2011 г.

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изо
тиазол-3-он (EINECS 247-500-7)
и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он
(EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

7

09.02.2011 г.

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изо
тиазол-3-он (EINECS 247-500-7)
и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он
(EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

9

09.02.2011 г.

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изо
тиазол-3-он (EINECS 247-500-7)
и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он
(EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

10

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви йодиди

Смес

308074-50-2

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил
от C8-C22, наситен и ненаситен,
лоен алкил, кокосов алкил, и
соев алкил) хлориди, бромиди,
или хидроксиди)/BKC

Смес от
включени в
EINECS вещества

—

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил
от C6-C18, наситен и ненаситен,
и лоен алкил, кокосов алкил, и
соев алкил) хлориди, бромиди,
или метилсулфати)/DDAC

Смес от
включени в
EINECS вещества

—

7

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил
от C6-C18, наситен и ненаситен,
и лоен алкил, кокосов алкил, и
соев алкил) хлориди, бромиди,
или метилсулфати)/DDAC

Смес от
включени в
EINECS вещества

—

9

09.02.2011 г.

Четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил
от C8-C22, наситен и ненаситен,
лоен алкил, кокосов алкил, и
соев алкил) хлориди, бромиди,
или хидроксиди)/BKC

Смес от
включени в
EINECS вещества

—

9

09.02.2011 г.

Натриев лигносулфонат

Естествен
полимер

8061-51-6

12

09.02.2011 г.

[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)циано-(3-феноксифенил) метил
3-(2,2-дихлороетенил)-2.2-дихлоровинил)- 2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/алфа-циперметрин

Продукт за
растителна
защита

67375-30-8

9

09.02.2011 г.

4-бромо-2-(4-хлорофенил)1-(етоксиметил)-5(трифлуорометил)-1H-пирол-3карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за
растителна
защита

122453-73-0

7

09.02.2011 г.

4-бромо-2-(4-хлорофенил)1-(етоксиметил)-5(трифлуорометил)-1H-пирол-3карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за
растителна
защита

122453-73-0

9

09.02.2011 г.
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4-бромо-2-(4-хлорофенил)1-(етоксиметил)-5(трифлуорометил)-1H-пирол-3карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за
растителна
защита

122453-73-0

10

09.02.2011 г.

4-бромо-2-(4-хлорофенил)1-(етоксиметил)-5(трифлуорометил)-1H-пирол-3карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за
растителна
защита

122453-73-0

12

09.02.2011 г.

Алуминиев натриев силикатсребърен комплекс/ сребърен
зеолит

Продукт за
растителна
защита

130328-18-6

7

09.02.2011 г.

Монохидро хлорид на полимер
на N,N′′′-1,6- хександиилбис[N′цианогуанидин] (EINECS 240032-4) и хексаметилендиамин
(EINECS 204-679-6)/ полихексаметилен бигуанид (мономер: 1,5бис (триметилен)-гуанилгуанидинов монохидрохлорид)

Полимер

27083-27-8/
32289-58-0

12

09.02.2011 г.

Монохидро хлорид на полимер
на N,N′′′-1,6- хександиилбис[N′цианогуанидин] (EINECS 240032-4) и хексаметилендиамин
(EINECS 204-679-6)/ полихексаметилен бигуанид (мономер: 1,5бис (триметилен)-гуанилгуанидинов монохидрохлорид)

Полимер

27083-27-8/
32289-58-0

22

09.02.2011 г.

N,N,N′,N′–
тетраметилетилендиаминбис(2хлороетил) етер съполимер

Полимер

31075-24-8

9

09.02.2011 г.

N,N,N′,N′–
тетраметилетилендиаминбис(2хлороетил) етер съполимер

Полимер

31075-24-8

11

09.02.2011 г.

N,N,N′,N′–
тетраметилетилендиаминбис(2хлороетил) етер съполимер

Полимер

31075-24-8

12

09.02.2011 г.

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетил
амониев борат

Полимер

214710-34-6

9

09.02.2011 г.

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетил
амониев борат

Полимер

214710-34-6

10

09.02.2011 г.

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетил
амониев борат

Полимер

214710-34-6

11

09.02.2011 г.

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетил
амониев борат

Полимер

214710-34-6

12

09.02.2011 г.

Поли(хексаметиленбигуанид)

Полимер

91403-50-8

10

09.02.2011 г.

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.[2-(дидецилметиламонио)етил]-.
омега.-хидрокси-, пропаноат
(сол)

Полимер

94667-33-1

9

09.02.2011 г.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

1

2

3

4

5

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.[2-(дидецилметиламонио)етил]-.
омега.-хидрокси-, пропаноат
(сол)

Полимер

94667-33-1

11

09.02.2011 г.

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.[2-(дидецилметиламонио)етил]-.
омега.-хидрокси-, пропаноат
(сол)

Полимер

94667-33-1

12

09.02.2011 г.

Полимер на N-метилметанамин
(EINECS 204-697-4) и (хлорметил)оксиран (EINECS 203-439-8)/
полимерен четвъртичен амониев
хлорид

Полимер

25988-97-0

12

09.02.2011 г.

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

7

09.02.2011 г.

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

9

09.02.2011 г.

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

10

09.02.2011 г.

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

11

09.02.2011 г.

8062

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 677
от 2 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 33 от
заседание, проведено на 19.07.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, изискванията на
стандарт БДС EN 14682 „Безопасност на облекло
за деца“ – т. 3.3.1 „Връзките не трябва да имат
свободни краища“ (за деца от 7 г. до 14 г.), т. 3.3.2
„Функционалните шнурове не трябва да бъдат с
дължина, по-голяма от 75 mm“ (за деца от 7 г.
до 14 г.) и предвид, че предлаганата на пазара
детска блуза (част от детски комплект от две части – блуза и пола), търговска марка: „Донна – М“,
с връзки в областта на врата, с пришити пайети,
ръст: 140, 146 и 152, състав на плата: 100 % полиестер, произведено в България, не отговаря на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682 поради наличие на връзки със свободни
краища в областта на врата с дължина над 75 mm
и съществува опасност от удушаване на детето
и външни наранявания нареждам:
1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детска блуза (част от детски комплект от две
части – блуза и пола), търговска марка: „Дон-

на – М“, с връзки в областта на врата, с пришити
пайети, ръст: 140, 146 и 152, състав на плата:
100 % полиестер, произведено в България, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Производителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
7925

За председател: О. Варадинов

ЗАПОВЕД № 678
от 2 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
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защита на потребителите, прието с протокол
№ 34 от заседание, проведено на 26.07.2010 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и
2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, изискванията на стандарт БДС EN 14682 „Безопасност
на облекло за деца“ – т. 3.2.4 (за деца до 7 г.) и
т. 3.3.5 (за деца от 7 г. до 14 г.) – „Облекла в стил
с гол гръб трябва да се проектират без свободни краища за качулката и областта на врата“,
и предвид, че предлаганите на пазара: детска
блуза в стил гол гръб и с връзки в областта на
врата със свободни краища, търговска марка
„Creem“ girls collection, код на модела – 81-1430,
ръст: 128 cm, 150 cm и 166 cm, състав: 95 % памук и 5 % еластан, с надпис на лицевата част
„Sprigtime“, страна на произход: Испания; детска
блуза в стил гол гръб и с връзки в областта на
врата със свободни краища, търговска марка
„Creem“ girls collection, код на модела – 71-1402,
ръст: 140 cm, 150 cm и 159 cm, състав: 95 % памук
и 5 % еластан, с бродерия на цвете на лицевата
част, страна на произход: Испания; детска блуза
в стил гол гръб и с връзки в областта на врата
със свободни краища, търговска марка „Creem“
girls collection, код на модела – 71-1427, ръст:
128 cm, 140 cm, 150 cm и 166 cm, състав: 95 %
памук и 5 % еластан, с джоб на лицевата част
и декорация от копчета и пришити огледалца,
страна на произход: Испания, не отговарят на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682 поради наличие на връзки в областта на
врата, които са със свободни краища, съществува риск от удушаване и външни наранявания
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детска
блуза в стил гол гръб и с връзки в областта на
врата със свободни краища, търговска марка
„Creem“ girls collection, код на модела – 81-1430,
ръст: 128 cm, 150 cm и 166 cm, състав: 95 % памук и 5 % еластан, с надпис на лицевата част
„Sprigtime“, страна на произход: Испания; детска
блуза в стил гол гръб и с връзки в областта на
врата със свободни краища, търговска марка
„Creem“ girls collection, код на модела – 71-1402,
ръст: 140 cm, 150 cm и 159 cm, състав: 95 % памук
и 5 % еластан, с бродерия на цвете на лицевата
част, страна на произход: Испания; детска блуза в
стил гол гръб и с връзки в областта на врата със
свободни краища, търговска марка „Creem“ girls
collection, код на модела – 71-1427, ръст: 128 cm,
140 cm, 150 cm и 166 cm, състав: 95 % памук и 5 %
еластан, с джоб на лицевата част и декорация от
копчета и пришити огледалца, страна на произход:
Испания, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите

ВЕСТНИК
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и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
7926

За председател: О. Варадинов

ЗАПОВЕД № 746
от 19 август 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 33 от
заседание, проведено на 19.07.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 АПК, протоколи от изпитване с номера
№ 181140 от 27.05.2010 г. и № 181141 от 27.05.2010 г.
и експертни заключения към тях на изпитвателна лаборатория „Глобал тест“, установяващи, че
керамични купи с релефно изображение на слон
с прикрепена към нея посредством метална скоба висяща керамична релефна висулка (висящи
крачета на слон) с арт. номер HOW0873, страна
на произход Китай, и керамични чаши с релефно изображение на палма с прикрепена към нея
посредством метална пружина висяща керамична
релефна висулка с формата на прасе, с арт. номер
HOW0888, страна на произход Китай, не съответстват на изискванията за безопасност съгласно
БДС EN13258:2003, БДС EN71-1:2005+А6:2008
и БДС EN1183 – съдържат части, които могат
да бъдат лесно отделени и погълнати от деца в
случаите, когато се използват за консумация на
горещи течности, и представляват потенциална
опасност за здравето им нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на керамични купи с релефно изображение на слон с
прикрепена към нея посредством метална скоба
висяща керамична релефна висулка (висящи
крачета на слон) с арт. номер HOW0873, страна
на произход Китай, и керамични чаши с релефно изображение на палма с прикрепена към нея
посредством метална пружина висяща керамична
релефна висулка с формата на прасе, с арт. номер HOW0888, страна на произход Китай, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров

8036

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 744
от 11 август 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Салманово“, разположена в землището на с. Салманово, община
Шумен, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 29 от 27 юли 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Автомагистрали – Черно
море“ – АД, Шумен, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър към
Агенцията по вписванията под ЕИК 127001597, със
седалище и адрес на управление – Шумен 9700, ул.
Алеко Константинов 8, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Салманово“, разположена
в землището на с. Салманово, община Шумен,
област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 4 вкл.
в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4679443

9564646

2

4679781

9565014

3

4678678

9566028

4

4678340

9565659

ВЕСТНИК
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4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Ив. Василева
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РАЗРЕШЕНИЕ № 746
от 10 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Шафкаалан“,
разположена на територията на община Аврен,
област Варна
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 31 от 1 септември 2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Пътища и мостове“ – ЕООД,
Варна – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 813029821, със седалище и
адрес на управление Варна 9000, район „Одесос“,
ул. Д-р Пюскюлиев 3, ет. 4, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Шафкаалан“,
разположена на територията на община Аврен,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,93 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 6 в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4674830

9627660

2

4675530

9627500

3

4675800

9627250

4

4676000

9627770

5

4676000

9628200

6

4675100

9628550

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Е. Манева

7916

РАЗРЕШЕНИЕ № 747
от 16 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Извор“, разположена в землищата на с. Извор и с. Зидарово,
община Созопол, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 31 от 1.09.2010 г. на Министерск и я съвет
разрешавам на „Минерал Процесинг“ – ООД,
Бургас – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200466637, със седалище
и адрес на управление Бургас 8000, ул. Шейново
3, ет. 5, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Извор“, разположена в землищата на
с. Извор и с. Зидарово, община Созопол, област
Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,85 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:
№

Х (м)

Y(м)

1.

4626660

9583297

2.

4626660

9584197

3.

4625570

9584105

4.

4625291

9583657

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7917

За министър: Е. Манева
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РАЗРЕШЕНИЕ № 748
от 16 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Косталево-2“,
разположена в землищата на с. Косталево, община Враца, и с. Върбешница, община Мездра,
област Враца
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 31 от 1.09.2010 г. на Министерския съвет разрешавам на СД „Гарант – 90 – Цонев и Сие“,
Враца – титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение от 01.03.1990 г. на Врачанския окръжен съд по ф. д. № 90/90, том 5, стр.
150, парт. номер 154, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. 28-и октомври № 32, ЕИК
040115601, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Косталево-2“, разположена
в землищата на с. Косталево, община Враца, и
с. Върбешница, община Мездра, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,82 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 5 включително в система 1970 г.:
№

Х (м)

Y(м)

1.

4699084

8533041

2.

4699065

8533529

3.

4697822

8533553

4.

4697952

8532954

5.

4698517

8532679

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7918

За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 749
от 16 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Искър-2“,
разположена в землищата на гара Бов и село
Бов, община Своге, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и протоколно решение № 31
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от 01.09.2010 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Минерал 2000“ – ЕООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131482503, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ул. Кукуш 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Искър-2“, разположена в землищата на гара Бов
и село Бов, община Своге, област София, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 9 включително в система 1970 г.:
№

Х (м)

Y (м)

1.

4642000

8501250

2.

4642000

8502250

3.

4641000

8502250

4.

4641000

8501630

5.

4641075

8501635

6.

4641125

8501470

7.

4641100

8501400

8.

4641000

8501370

9.

4641000

8501250

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7919

За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 750
от 10 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мандрата-1“,
разположена на територията на община Бургас,
област Бургас
На основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 5,
т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 8 на Закона за подземните
богатства и протоколно решение № 31 от 1 септември 2010 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Минерал процесинг“ – ООД, Бургас – титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200466637, със седалище и адрес

ВЕСТНИК
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на управление Бургас, ул. Шейново 3, ет. 5, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
та „Мандрата-1“, разположена на територията
на община Бургас, област Бургас, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,98 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 4 в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4634539

9580983

2

4633889

9580982

3

4633889

9579482

4

4634539

9579482

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 751
от 10 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Старите лозя“,
разположена на територията на община Симеоновград, област Хасково, и община Гълъбово,
област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
и протоколно решение № 31 от 1 септември
2010 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Сол и д“ – ООД, С тара За г ора – д ру жес т во,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 123541101, със седалище и
адрес на управление 6000 Стара Загора, бул. Славянски 47, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Старите лозя“, разположена на
територията на община Симеоновград, област
Хасково, и община Гълъбово, област Стара Загора, при следните условия:
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1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,88 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координатите на гранични точки от № 1 до № 9 в
координатна система 1970 г.:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X [m]
4597260
4596750
4597006
4597315
4597543
4597797
4598480
4597500
459750

Y [m]
9455000
9454503
9454192
9454155
9454232
9454713
9455235
9455280
9455000

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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За министър: Е. Манева

РАЗРЕШЕНИЕ № 752
от 16 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Maрковото“,
разположена в землището на община Карлово
и община Хисаря, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и
протоколно решение № 31 от 1 септември 2010 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Кариери
БГ“ – ООД, Пловдив, дружество, регистрирано с
решение от 12.09.2006 г. на Пловдивския окръжен
съд, ф.д. № 10298/1992 и вписано в регистъра за
търговските дружества под № 13769, със седалище
и адрес на управление – Пловдив, бул. Христо
Ботев 126, ет. 2, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Марковото“, разположена
на територията на община Карлово и община
Хисаря, област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,15 кв. км.

ВЕСТНИК
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3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 5 в
координатна система 1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1
4588477
8619146
4588696
8619127
2
4588934
8619145
3
4589005
8619369
4
4588750
8619637
5
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 753
от 10 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лома-1“, разположена на територията на община Ружинци
и община Димово, област Видин
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 31 от 1 септември 2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Пътна компания“ – АД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 175079984, със седалище и
адрес на управление София 1303, район „Възраждане“, ул. Странджа 4, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Лома-1“, разположена
на територията на община Ружинци и община
Димово, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,78 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 13 в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

2

3

1

4741180.0

8465000.0

2

4741095.0

8465470.0

3

4741080.0

8466005.0

4

4740670.0

8465905.0

5

4740205.0

8465000.0

С Т Р.
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1

2

3

1

2

3

6

4740255.0

8464595.0

3.

4520889

8533014

4.

4523372

8518922

5.

4527877

8516575

7

4740816.1

8464800.4

8

4740784.8

8464995.1

9

4740756.9

8465087.7

10

4740714.7

8465193.3

11

4740878.4

8465273.2

12

4741013.0

8464916.7

13

4741205.0

8464855.0

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър: Е. Манева
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РАЗРЕШЕНИЕ № 754
от 23 септември 2010 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бабяк“, разположена на територията на общини
Белица и Якоруда, област Благоевград
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 32 от 8 септември 2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Евромакс Сървисиз“ – ЕООД,
София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 200579656, със седалище
и адрес на управление София 1582, ж.к. Дружба 2,
бул. Проф. Цветан Лазаров 162, ет. 2, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Бабяк“, разположена на територията на
общини Белица и Якоруда, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 101 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 5 включително в система 1970 г.:
№

X (м)

Y (м)

1

2

3

1.

4529257

8516599

2.

4528942

8531917

4. Условията за осъществяване на дейностите
търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане на
срока за обжалването му или след постановяване
на окончателен съдебен акт в случай на обжалване и поражда правни последици при сключване
на договор за търсене и проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
7924

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-196
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2 във връзка
с чл. 150, ал. 3 ЗУТ и решение от протокол от
заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията от 05.10.2010 г. във връзка с
внесения в Областна администрация с писмо вх.
№ РЗ-01-06-2056 от 27.09.2010 г. Комплексен проект
за инвестиционна инициатива за обект „Подземен
електропровод 20 kV и оптичен кабел от ГРУ,
намиращ се в поземлен имот 77390.15.128 по КК
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич,
до подстанция „Нона“ 110/20 kV, намираща се в
поземлен имот 72624.620.23 по КК на град Добрич
и до кабелна шахта IV 12.07, собственост на „БТК“,
с възложители „Марк 1“ – ЕООД, с ЕИК 119665627,
„Марк 2“ – ЕООД, с ЕИК 119665634, и „Глобо
Енерджи“ – ЕООД, с ЕИК 200495471, нареждам:
1. Одобрявам частите на Комплексен проект
за инвестиционна инициатива за обект „Подземен
електропровод 20 kV и оптичен кабел от ГРУ,
намиращ се в поземлен имот 77390.15.128 по КК
на с. Храброво, община Балчик, област Добрич,
до подстанция „Нона“ 110/20 kV, намираща се в
поземлен имот 72624.620.23 по КК на град Доб
рич и до кабелна шахта IV 12.07, собственост на
„БТК“, с възложители „Марк 1“ – ЕООД, с ЕИК
119665627, „Марк 2“ – ЕООД, с ЕИК 119665634,
и „Глобо Енерджи“ – ЕООД, с ЕИК 200495471,
както следва:
– подробен устройствен план – парцеларен
план, на обект „Подземен електропровод 20 kV
и оптичен кабел от ГРУ, намиращ се в поземлен имот 77390.15.128 по КК на с. Храброво,
община Балчик, област Добрич, до подстанция
„Нона“ 110/20 kV, намираща се в поземлен имот
72624.620.23 по КК на град Добрич и до кабелна
шахта IV 12.07, собственост на „БТК“, съгласуван с протокол от Областен експертен съвет по
устройство на територията;
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– инвестиционен проект: част: „Електро“,
фаза: технически проект; част: „Трасировъчен
план“; част: „Пътна“ – технически проект, и част:
„Възстановяване на прилежащия терен“ – технически проект: за обект „Подземен електропровод
20 kV и оптичен кабел от ГРУ, намиращ се в поземлен имот 77390.15.128 по КК на с. Храброво,
община Балчик, област Добрич, до подстанция
„Нона“ 110/20 kV, намираща се в поземлен имот
72624.620.23 по КК на град Добрич и до кабелна
шахта IV 12.07, собственост на „БТК“.
2. Трасето на подземния електропровод, предмет на обекта по т. 1 от заповедта, е с дължина
23 337 м и преминава през следните поземлени
имоти: ПИ № 77390.15.29 по кадастрална карта – полски път, собственост на община Балчик;
ПИ № 77390.15.28 по кадастрална карта – път
ІV клас, собственост на община Балчик в землището на с. Храброво, община Балчик; ПИ
№ 36453.10.11 по кадастрална карта – път ІV клас,
собственост на община Балчик; ПИ № 36453.14.10
по кадастрална карта – път ІV клас, собственост на община Балчик; ПИ № 36453.15.55 по
кадастрална карта – път ІV клас, собственост на
община Балчик; ПИ № 36453.17.2 по кадастрална
карта – път ІV клас, собственост на община Балчик в землището на с. Карвуна, община Балчик;
ПИ № 66250.25.55 по кадастрална карта – път
ІV клас, собственост на община Балчик; ПИ
№ 66250.28.71 по кадастрална карта – полски път,
собственост на община Балчик; ПИ № 66250.27.18
по кадастрална карта – нива, частна собственост,
имот № 66250.27.15 по кадастрална карта – нива,
частна собственост; ПИ № 66250.14.100 по кадастрална карта – полски път, собственост на
община Балчик; ПИ № 66250.14.99 по кадастрална
карта – републикански път ІІ клас, собственост
на държавата в землището на с. Сенокос, община Балчик; ПИ № 03174.17.66 (идентичен с ПИ
№ 03174.17.156) по кадастрална карта – републикански път ІІ клас, собственост на държавата;
ПИ № 03174.17.67 (идентичен с ПИ № 03174.17.195)
по кадастрална карта – полски път, собственост
на община Балчик; ПИ № 03174.17.65 (идентичен
с ПИ № 03174.17.157) по кадастрална карта – път
ІV клас, собственост на община Балчик; ПИ
№ 03174.18.87 (идентичен с ПИ № 03174.18.185)
по кадастрална карта – полски път, собственост
на община Балчик; ПИ № 03174.18.86 (идентичен с ПИ № 03174.18.156) по кадастрална карта – републикански път ІІ клас, собственост на
държавата в землището на с. Безводица, община
Балчик; ПИ № 000030 – републикански път ІІ
клас, собственост на държавата в землището
на с. Поп Григорово, община Добричка; ПИ
№ 000040 – републикански път ІІ клас, собственост на държавата в землището на с. Полк. Свещарово, община Добричка; ПИ № 000026 – репуб
ликански път ІІ клас, собственост на държавата
в землището на с.Приморци, община Добричка;
ПИ № 000014 – републикански път ІІ клас, собственост на държавата в землището на с.Плачи
дол, община Добричка; ПИ № 72624.308.121 по
кадастрална карта – републикански път ІІ клас,
собственост на държавата; ПИ № 72624.303.20 по
кадастрална карта – републикански път ІІ клас,
собственост на държавата; ПИ № 72624.620.16
по кадастрална карта – улица, собственост на
община град Добрич; ПИ № 72624.454.66 по
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кадастрална карта – републикански път ІІ клас,
собственост на държавата; ПИ № 72624.455.65 по
кадастрална карта – републикански път ІІ клас,
собственост на държавата; ПИ № 72624.464.18 по
кадастрална карта – пустееща необработваема
земя, собственост на община град Добрич; ПИ
№ 72624.620.44 по кадастрална карта – улица,
собственост на община град Добрич, в землището
на град Добрич, община Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Административен съд – гр.
Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването є.
Областен управител: Ж. Желязков
8161
80. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 295/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Ради Проданов
Гагов – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 3 месеца.
8075
81. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 285/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Николай Симеонов Папазов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 3 месеца.
8076
82. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 205/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Богомил Венков
Тодоров – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 6 месеца.
8077
83. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 206/2010 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, Борислав
Георгиев Димитров – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.
8078
84. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 214/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Венелин Здравков
Илиев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 6 месеца.
8079
85. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 236/2010
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Емил Крумов Недялков – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
8080
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9. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за: доценти по:
02.17.09 териториално и ландшафтно устройство
и градоустройство към катедра „Градоустройство“ – един; 02.15.04 строителни конструкции
(стоманобетонни конст ру к ции) към катедра
„Масивни конструкции“ – един; асистенти по:
02.16.07 земеуст ройство към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ – един; 01.01.00
математика към катедра „Математика“ – един;
05.02.01 политическа икономия (икономикс) към
катедра „Обществени науки“ – един; 02.16.01
обща, висша и приложна геодезия (геодезия и
геоинформатика) към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца; 02.17.05
архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (жилищни сгради) към катедра
„Жилищни сгради“ – един; 02.15.05 строителни
материали, изделия и технология на производството им към катедра „Строителни материали
и изолации“ – един; 02.16.01 обща, висша и приложна геодезия (приложна геодезия) към катедра
„Приложна геодезия“ – един; 01.02.03 строителна
механика и съпротивление на материалите (строителна механика) към катедра „Строителна механика“ – двама; 01.03.26 електрически, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя
към катедра „Физика“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо Смирненски
1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
7945
81. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2010/2011 г. съгласно Решение № 295 от 2010 г. на МС по следните
научни специалности:
Форми на
обучение

№
по
ред

Научни специалности

1

2

ре- задов- дочно
но
3

Факултет
Архитектурен факултет
1

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

3

2

Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли
(жилищни сгради, промишлени
сгради, сградостроителство)

5

3

Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на културата

2

4

Интериор и дизайн в архитектурата

2

5

История и теория на архитектурата

2

Строителен факултет
1

Строителни материали, детайли
и изделия и технология на производството им

1

4
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1

2

3

4

2

Технология и механизация на
строителното производство (Технология на строителството)

1

3

Строителни конструкции
(М Д П К)

2

4

Строителни конструкции (С Б К)

1

1

5

Строителна механика, съпротив
ление на материалите
(Стр. механика)

4

1

6

А И Т и системи за автоматизирано проектиране
(в строителството)

7

Организация и управление на
производството (строителство)

1
1

Факултет по транспортно
строителство
1

Транспортни съоръжения (мос
тове)

2

2

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни
пътища и съоръжения

1

1

3

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

1

4

Проектиране, строителство и
поддържане на железни
пътища и съоръжения

1

1

Хидротехнически факултет
1

Хидромелиоративно строителство

1

2

Водоснабдяване и канализация
и П В

1

3

Инж. хидрология, хидравлика и
водно стопанство

1

Геодезически факултет
1

Обща, висша и приложно геодезия

4

2

Земеустройство

1

3

Фотограметрия и дистанционни
методи

1

Общо:

38

6

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област. Подаването на документи става в
съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по
научноизследователската работа; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
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203, тел.: 963 52 45, вътр. 772, заместник-декан
по научноизследователската работа; Строителен
факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан
по научноизследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан
по научноизследователската работа.
7944
90. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за професор по:
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство (комуникации и
сигурност) – един, със срок 3 месеца; 02.21.07
автоматизирани системи за обработка на информация и управление (сигурност и защита
на информацията) – един, със срок 4 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе 119,
стая 111, тел. за справки: 970-85-83.
7969
84. – Академичният съвет при Специализираното висше училище по библиотекознание и
информационни технологии обявява приемане
на докторанти за редовно обучение – 13, и задочно обучение – 20, български граждани, през
учебната 2010/2011 г. по следните специалности:
Книгознание, библиотекознание и библиография;
Организация и управление извън сферата на
материалното производство; Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление; Теория на научната информация, със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111, тел. 971-80-17.
7808
34. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за главен
асистент по 05.11.02 политологи я (публична
администрация) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая
206, тел. 056/900-486.
7881
6. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за редовни и задочни
докторантури по научни специалности: 01.02.02
прилож на механика – една задочна; 01.02.03
съпромат – една редовна; 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали – една редовна; 02.01.03 машинознание и
машинни елементи – една редовна и една задочна;
02.01.10 технология на машиностроенето – една
редовна и една задочна; 02.01.13 рязане на материалите и режещи инструменти – една задочна;
02.01.39 селскостопански и хидромелиоративни
машини – една редовна и една задочна; 02.01.42
двигатели с вътрешно горене – една редовна;
02.01.49 автомобили, трактори и кари – една редовна; 02.04.13 електротехнологии – една редовна;
02.04.15 електроснабдяване и електрообзавеждане – една редовна; 02.07.20 комуникационни мрежи и системи – две редовни; 02.14.07 управление
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и организация на автомобилния транспорт – една
редовна; 02.18.01 механизация и електрификация
на растениевъдството – три редовни и две задочни;
02.19.06 ергономия и промишлен дизайн – една
редовна; 02.20.08 електронизация – една редовна;
02.21.07 автоматизирани системи за обработка на
информация и управление – една редовна и две
задочни; 02.21.08 автоматизация на производството – една редовна и една задочна; 02.21.09
автоматизация на области от нематериалната
сфера – една редовна; 05.02.01 политическа икономия – една редовна и една задочна; 05.02.18
икономика и управление–три редовни и две
задочни; 05.02.21 организация и управление на
производството – две редовни; 05.07.01 теория на
възпитанието и дидактика – две редовни; 05.07.03
методика на обучението по математика – една
редовна и една задочна; 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната
подготовка (лечебна физкултура) – една редовна.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „Кадрови научен потенциал“, кабинет
1.324А, тел. 082/888 455.
7880
17. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“
обявява конкурс за приемане на редовн и и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната
2010/2011 г. в съответствие с Решение № 295 от
2010 г. на МС:

№ Шифър

Научна специалност

Образователна и научна степен
„доктор“,
брой
редовно

задочно

4

5

1. 05.02.01 Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръще2. 05.02.05 ние, кредит и застраховка
(Финанси)

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Социално и здравно осигуряване)

1

-

Финанси, парично обръще4. 05.05.05 ние, кредит и застраховка
(Застраховане)

1

-

Счетоводна отчетност, кон5. 05.02.07 трол и анализ на стопанската дейност (Анализ)

1

-

Счетоводна отчетност, кон6. 05.02.07 трол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)

2

-

Счетоводна отчетност, кон7. 05.02.07 трол и анализ на стопанската дейност (Контрол)

-

1

8. 05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

9. 05.02.10

Световно стопанство и
МИО

2

1

10. 05.02.18

Икономика и управление
(Търговия)

2

-

1

2

3. 05.02.05

3

а
о
а
о
е
о
,
и
а
а
а
4
о
-
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2

3

4

5

Икономика и управление
(Индустрия)

1

1

12. 05.02.20 Социално управление

1

1

13. 05.02.26 Маркетинг

1

1

16

8

11. 05.02.18

Общо:

Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея)
или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участ ие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, офис
„Докторантура и научни съвети“, тел.: 0631/66-362.
7879
34. – Медицинският университет – София,
обявява конкурс за петима асистенти за филиал – Враца, по 03.51.53 социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията
по професионално направление „Здравни грижи“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи във Враца 3000,
Университетски комплекс, корпус 1, ет. 2, стая
202, тел. 092/645176, 092/660156.
7807
14. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен
план за обект „Подземен електропровод 20 kV и
оптичен кабел от ГРУ, намиращ се в поземлен
имот 77390.15.128 по КК на с. Храброво, община
Балчик, до подстанция „Нона 110/20 kV“, намираща се в 72624.620.23 по КК на гр. Добрич и до
кабелна шахта ІV 12.07, собственост на БТК“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
8146

С ЪД И Л И Щ А
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Бу рг ас , о см и
съдебен състав, призовава Пламена Чавдарова
Димова с последен известен адрес Бургас, ул.
Фердинандова 58, ет. 2, като заинтересована
страна по адм. д. № 38/2010, образувано по
жалба на Стефанка Минчева, Христина Стоянова, Блага Минчева, Йордан Стоянов, Илиан
Ципов, Златина Царева, Стефанка Стефанова,
Венцеслав Стефанов и Мария Жекова, против
заповед № ДК-10-60 от 19.11.2009 г. на РДНСК – Бургас. Делото е насрочено за 19.01.2011 г.
от 11 ч. Лицето да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8059
Административният съд – Бургас, осми съдебен състав, призовава Чавдар Делчев Димов
с последен известен адрес Бургас, ул. Фердинандова 58, ет. 2, като заинтересована страна
по адм. д. № 38/2010, образувано по жалба на
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Стефанка Минчева, Христина Стоянова, Блага
Минчева, Йордан Стоянов, Илиан Ципов, Златина Царева, Стефанка Стефанова, Венцеслав
Стефанов и Мария Жекова, против заповед
№ ДК-10-60 от 19.11.2009 г. на РДНСК – Бургас. Делото е насрочено за 19.01.2011 г. от 11 ч.
Лицето да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8060
Кюстендилският районен съд, гр. колегия,
Х състав, призовава Мисир Рамадан Яшари с
последен адрес Кюстендил, бул. България 53,
ет. 3, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 23.11.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. №1946/2010, заведено от Росица С. Яшари,
по чл. 49, ал. 1 СК и в едномесечен срок от получаване на исковата молба и приложенията със
съдържанието по чл. 131, ал. 2 ГПК да подаде
писмен отговор.
8063
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 4289 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1173/99 промени
за „Пирел Алфа 1 АД“ – АД: освобождава като
член на съвета на директорите Костадин Иванов Апостолов; вписва като член на съвета на
директорите Николай Иванов Тодоров.
5524
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4365 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2497/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Примаконсулт М“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Цар Иван Шишман
18, ап. 39, 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, агентство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически, програмни, информационни и
телекомуникационни услуги, хотелиерски, туристически, програмни, информационни и телекомуникационни услуги, импресарска и продуцентска
дейност, консултантски услуги, инженерингови
дейности, свързани със строителството на сгради,
пътни обекти и съоръжения в страната и в чужбина, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, модно ателие и шивашки услуги, изграждане,
поддръжка и ремонт на ел. инсталации, системи
и детайли, електротехнически услуги, покупкопродажба на материали за строителството, както
и всякаква друга търговска и стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Таня Костадинова Айдарска, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5525
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4400 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2523/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Андрей ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Запад, бл. 36, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, автомонтьорски услуги,
продажба на авточасти и автокозметика, покупка
на моторни превозни средства с цел продажба,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция – растителна
и животинска, търговско представителство и
посредни чест во, комисионни, спедиц ионни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дърводелски услуги, строително-монтажни дейности, счетоводни и шивашки услуги,
ресторантьорство, експлоатация на заведения за
бързо хранене, кафе- аперитиви и сладкарници,
транспортни услуги, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, отдаване на моторни
превозни средства под наем, покупко-продажба
на моторни превозни средства втора употреба и
части и аксесоари за тях. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Андрей Руменов Плевнелиев, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5526
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4401 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2524/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Делтапрес“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Петко Д. Петков
15, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки,
лизинг, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, консултантски услуги, покупко-продажба
на ваучери за телекомуникационни услуги, счетоводна дейност, покупко-продажба на вестници
и списания, сделки с интелектуална собственост,
покупко-продажба на МПС и на резервни части
за тях, придобиване и сделки с авторски права и
запазени марки, трансфер на технологии, ноу-хау,
външнотърговски сделки (внос, износ, реекспорт),
комисионни, бартерни и компенсационни сделки, търговия с електронни елементи, търговия
с телекомуникационни елементи. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Тодоров Тодоров и Йонка Бориславова Тодорова, представлява се и се управлява от Димитър
Тодоров Йорданов и е с неограничен срок.
5527
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4397 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2520/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Супер ВН транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Петрич, ул. Черно море 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, дърводобив
и дървопреработване, търговско представителство
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и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина с лек и
товарен превоз, складови сделки, шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, посредническа
дейност по наемане на български граждани на
работа в страната и в чужбина, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Панайотис
Николау, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5528
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4399 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2522/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Аник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Васил Левски 24,
вх. В, ет. 3, 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,
хотелиерски, туристически и рекламни сделки,
програмни, импресарски и туроператорски услуги,
търговско посредничество и представителство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, покупка и строеж на недвижими имоти
с цел продажба, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Тодор Николов
Янчев, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
5529
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4373 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2505/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ал – Екс трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ж.к. Струмско, РУМ,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени 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 и лицензионни сделки,
имуществени сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, сервизни услуги, административни
услуги, текстилни, шивашки и конфекционни
услуги, дърводобив и дървопрерботка, търговия
с петрол и петролни продукти, автотранспорт и
търговия с автомобили и изкупуване и търговия с
черни и цветни метали. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Александрос Аристокритос Веис, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5530
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4371 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2503/2007
вписа еднолично акционерно дружество „Техноууд“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
Разлог, ул. Бяла река 12, с предмет на дейност:
производство на дърводелски изделия, търговска,
посредническа, както и всякаква друга дейност,
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незабранена със закон. Дружеството е с капитал
192 909 лв., разпределен в 192 909 обикновени
поименни акции с номинална стойност 1 лв.,
със съвет на директорите в състав: Николай Георгиев Калоянов, Костадин Георгиев Калоянов
и Йордан Иванов Каназирев, представлява се от
изпълнителните директори Николай Георгиев
Калоянов, Костадин Георгиев Калоянов и Йордан Иванов Каназирев заедно и поотделно и е с
неограничен срок.
5531
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4374 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2506/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крис трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Струмско, РУМ,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени 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,
п ревозни, ск ла дови и лицензионни сделк и,
имуществени сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, сервизни, административни, текстилни,
шивашки и конфекционни услуги, дърводобив и
дървопреработка, търговия с петрол и петролни
продукти, автотранспорт и търговия с автомобили,
изкупуване и търговия с черни и цветни метали.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хрисула Атанасиос Тригони, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
5532
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4366 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2498/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Жегааа“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Завоя
на Черна 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, отдаване под наем на
леки и лекотоварни автомобили, предоставяне на
парични заеми срещу залог на вещи, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Владимиров Трендафилов, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5533
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4368 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2500/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ком – Корд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Черно море 7, с предмет

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на всякакви
промишлени и селскостопански стоки, авточасти
и строителни материали, производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки
и други изделия от кожа, ишлеме, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина със собствени или наети автомобили,
складови сделки, стоков контрол, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови
услуги, сервизни и административни услуги, дърводобив и дървопреработване, внос и продажба на
МПС и авточасти, търговия с петролни продукти,
производство на дограма, транспортни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Миялче Ристов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5534
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4367 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2499/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Топметал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Гладстон 2, с предмет
на дейност: производство, продажба и монтаж
на метални конструкции, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски, кафетерийни, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
производство и продажба на крепежни елементи, фризьорски и козметични услуги, вътрешна
и външна търговия с автомобили и авточасти,
възстановяване и сервиз на моторни превозни
средства, производство и търговия с плодове и
зеленчуци, с промишлени стоки, захарни изделия, текстил и облекло. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Стоилов Топалов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5535
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4364 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2496/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Инв – Про“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Петко Д. Петков 9,
ет. 1, с предмет на дейност: предприемачество,
проу чвателна, проектантско-конструкторска,
строителна и търговско-инженерингова дейност в
страната и в чужбина за изграждане, обзавеждане
или управление на сгради и обекти с търговско,
административно, културно-битово, жилищно
и друго предназначение, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни,
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спедиционни, превозни, складови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерск и, т у ристическ и, т у роператорск и,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, лизинг, маркетинг, реклама и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Георгиев Шопов и Борис Василев Янакиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
5536
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4381 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2509/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сараилидис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Васил Левски
18, 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, хотелиерски,
туристически и рекламни сделки, програмни,
импресарски и туроператорски услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
покупка и строеж на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, сделки с
интелектуална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Анастасос Сараилидис, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5537
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4403 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2526/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Айс еко
фрукт“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Коларово, ул. Симеон Кавракиров 22, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, внос и износ, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, транспортна дейност в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем и покупко-продажба на недвижимо имущество и моторни превозни средства, производство
и търговия със замразени плодове и зеленчуци
и други разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Борисов
Сайменов и Мариана Драганова Тодорова, представлява се и се управлява от Христо Борисов
Сайменов и е с неограничен срок.
5538
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4361 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2493/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Зорка“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Хайдукови 60,
с предмет на дейност: покупка на промишлени
или непромишлени стоки или други вещи, в т.ч.
и диворастящи плодове, с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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вкл. произведения на изкуството и художествените занаяти (без паметници на културата),
продажба на стоки от собствено производство,
вкл. национални костюми, и всичко, свързано с
шев и бродерия, бродирани и плетени покривки, сувенири, художествена украса и реклама,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина за превоз на пътници и
товари, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
таксиметрови услуги, хотелиерски, фризьорски,
козметични, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, вкл. звукозапис и обслужване на творчески институти и групи, организиране на изложби
и базари, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Йордан Стефанов Симонски, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5539
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4275 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2456/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Специалита – Ди Чирило Винчендзо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул.
Екзарх Йосиф 51, 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, международни
превози на товари и пътници, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Чирило Винчендзо, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5540
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4341 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2490/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Механика 70“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Баничан, община Гоце Делчев, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Кирил Владимиров Петков, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5541
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4268 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 2452/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Скала“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
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равление Петрич, Промишлена зона, с предмет
на дейност: спедиционни, превозни, комисионни
сделки, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, складови,
лицензионни и лизингови сделки, сервизни и административни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Контрас Евангелос, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5542
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4265 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2450/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Емилиос – групова практика за първична извънболнична
дентална помощ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Сандански, ул. Македония 38, с
предмет на дейност: групова практика за първична
извънболнична дентална помощ – дигностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
оказване на поливалентна дентална помощ чрез
прилагане на съвременни диагностични и лечебни
методи в областта на терапията, детска дентална
медицина, ортопедия, хирургия, профилактика на
лигавичните заболявания, всякакви зъботехнически услуги, предписване на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, предписване и
извършване на лабораторни и други изследвания,
експертиза на временна нетрудоспособност, дейности на здравна промоция, профилактика, вкл.
профилактични прегледи, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, издаване на
документи, свързани с упражняваната дейност,
хоспитализиране на пациентите, когато лечебната
цел не може да се постигне в амбулаторни условия
или в дома на болния, оказване на амбулаторна
дентална помощ, търговски сделки за нуждите
на осъществяваната дейност по дентална медицина и обслужване на пациентите. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Людмил
Димитров Стоянов, Ренета Георгиева Атанасова
и Вилияна Людмилова Стоянова, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
5543
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4293
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2465/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврола“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Калабак 23, с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Маринов Цанев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5544
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4267 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2451/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маунтайн Вю“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Банско, ул. Ген. Стилян Ковачев 4, с
предмет на дейност: сделки по покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
в чужбина, сделки на търговско представителство
или посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и транспортни сделки в страната или
в чужбина, складови и лизингови сделки, сделки
по стоков контрол и с интелектуална собственост, хотелиерски или ресторантьорски сделки и
услуги, рекламни, информационни, програмни и
импресарски сделки и услуги, сделки по покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туроператорски или туристически
агентски сделки и услуги, услуги по управление,
поддръжка и отдаване под наем на недвижими
имоти и движими вещи. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Емил Георгиев Чучулайн, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5545
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3760 от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 1382/2000 промени
за „Бултекс – В.Т.Х.“ – ЕООД: освобождава като
управител Вассарас Томас Антониос; вписва като
управител Панайота Георгиос Марана, която ще
управлява и представлява дружеството.
5546
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4069 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1485/2007 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Снежана Тункова – ЕЛП“ заедно с предприятието
от Снежана Бисерова Тункова на Николай Петров
Тунков и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Снежана Тункова – Николай Тунков – ЕЛП“ със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Черна гора 8.
5547
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4040 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2323/2007 открива
партида на „Петров билд инвест“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 13196/2006 по описа на СГС), поради
промяна на седалището и адреса на управление
от София, район „Триадица“, ул. Луи Айер 14,
ет. 3, ап. 14, в Разлог, ул. Възраждане 19.
5548
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4380 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2508/2007
вписа акционерно дружество „Симол“ – А Д,
със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. Георги Измирлиев 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни и импресарски услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
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с цел препродажба. Дружеството е с капитал
9 670 000 лв., разпределен в 9 670 000 обикновени
поименни налични акции с номинална стойност
1 лв., със съвет на директорите в състав: Андрей
Людмилов Брешков, Никола Симеонов Янков и
„Клавис Инвестмънтс“ – АД, представлява се от
председателя на съвета на директорите Андрей
Людмилов Брешков и от изпълнителния директор
Никола Симеонов Янков заедно и поотделно и е
с неограничен срок.
5549
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4372 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2504/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Христоману – Маврудис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Струмско, РУМ,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени 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,
п ревозни, ск ла дови и лицензионни сделк и,
имуществени сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, сервизни, административни, текстилни,
шивашки и конфекционни услуги, дърводобив и
дървопреработка, търговия с петрол и петролни
продукти, автотранспорт и търговия с автомобили,
изкупуване и търговия с черни и цветни метали.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Григориос Маврудис и Йоанна Христоману,
които го управляват и представляват заедно или
поотделно, и е с неограничен срок.
5550
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4370 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2502/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Форма – 21“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Сергей Румянцев 10,
с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с чел продажба,
проектиране на граждански и промишлени обекти,
консултантски услуги и дейност по опазване на
околната среда, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, шивашки,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки – вътрешен и международен
транспорт, складови сделки, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, счетоводни, данъчни, финансови, правни, маркетингови анализи,
консултации и услуги, спортна дейност – сделки
в областта на спортната дейност, рекреационна
дейност – сделки в областта на рекреационната
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с ед-
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ноличен собственик на капитала Евгени Стоилов
Лазаров, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
5551
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4396 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2519/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Д
и С – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Цар Борис III № 45, с
предмет на дейност: внос, износ, трансфер, транзит и транспортиране на оръжие и боеприпаси и
брокерска дейност с оръжие и боеприпаси (след
получаване на лиценз), спедиционни, превозни,
комисионни сделки, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни и информационни услуги,
програмни и импресарски услуги, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
сделки с интелектуална собственост, складови,
лицензионни и лизингови сделки, сервизни и
административни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Добринка Стоева
Бацанова и Симчони Озер, представлява се и се
управлява от Добринка Стоева Бацанова и е с
неограничен срок.
5552
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4375 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2507/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нова трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Струмско, РУМ,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени 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,
п ревозни, ск ла дови и лицензионни сделк и,
имуществени сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, сервизни, административни, текстилни,
шивашки и конфекционни услуги, дърводобив и
дървопреработка, търговия с петрол и петролни
продукти, автотранспорт и търговия с автомобили, изкупуване и търговия с черни и цветни
метали. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Анастасия
Тригони, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5553
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4369 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2501/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Памисос“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
офис 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, транспортна дейност в страната и
в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски
услуги и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Христос Кампас, Евангелос Коутсикоурис и Василеос Кситас, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
5554
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3822 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1442/2006 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Енка – Велка Усева“ заедно с предприятието от
Велка Владимирова Усева на Станка Георгиева
Захариева и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Велка Усева – Енка – Станка Захариева“
със седалище и адрес на управление гр. Белица,
ул. Димо Хаджидимов 12.
5555
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3819 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 582/2007
промяна за „Бултера ВИК“ – ООД: променя
наименованието на фирмата на „Бултера строй
груп“ – ООД.
5556
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3809 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1165/2005
промени за „Софо“ – ЕООД: освобождава като
управител Ева Любенова Костадинова; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Йоанес Якубус Йозефус
Слейпър; променя адреса на управление от Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 94, вх. А, ет. 3, ап. 7,
в Благоевград, ул. Пере Тошев 8, ет. 1.
5557
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4300 от 7.ХII.20 07 г. по ф.д. № 2472/20 07
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Варианти“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Банско, ул. България 22, с предмет
на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Светла Крумова Петрова
и Мариана Николова Стефанова, представлява
се и се управлява от Светла Крумова Петрова и
е с неограничен срок.
5558
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4270 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2454/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еко енерджи – 01“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Кочан, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки,
машинописни, компютърни, счетоводни, проектантски, фризьорски, тенекеджийски и други
услуги, събиране, съхранение и продажба на гъби,
билки и други диворастящи растения, дрогерия,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране, строителство,
обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелски, жилищни и други сгради
и енергийни съоръжения, производство и монтаж
на дограма, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Милен Ананиев Ананиев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5559
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4277 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2459/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лили.Я“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разлог, ул. Охрид 36а, с предмет
на дейност: сделки по покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, сделки на търговско представителство
или посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и транспортни сделки в страната или в
чужбина, складови, лизингови, сделки по стоков
контрол и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски или ресторантьорски сделки и услуги, рекламни, информационни, програмни и
импресарски сделки и услуги, сделки по покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туроператорски или туристически
агентски сделки и услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Лилия Владимирова Ядкова, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5560
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4299 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2471/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Е – Л“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. Илинден 26, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, вкл.
търговия с булчински рокли и аксесоари за сватбени тържества, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридиче-
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ски лица, търговия и дистрибуция със стоки и
услуги, търговия на едро и дребно, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина, внос
и износ на проекти, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, организиране на вътрешен и
международен туризъм, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, козметични и фризьорски услуги, откриване на студио
за красота, таксиметрови услуги в страната и в
чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителна и
ремонтна дейност, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мирослава Спасова Бачева, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5561
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4321 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2481/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стамболи“ – ЕООД, със седа лище и адрес
на управление с. Елешница, община Разлог, с
предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, т ъргови я с всякак ви промишлени
стоки и материали на едро и дребно, внос-износ,
бартерни и консигнационни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, дърводелски и
тенекеджийски услуги, вътрешен и международен
туризъм с посредничество при изваждане на визи
и задгранични паспорти, шивачество, плетачество,
тъкачество, бродерия, заведения за електронни и
развлекателни игри, видео- и звукозаписни услуги,
видеоклуб, производство, изкупуване, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход, на билки,
гъби, диворастящи плодове, пчелни продукти,
декоративни растения, цветя, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, бартерна дейност,
сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, кафе-аперитив, сервиз, изкупуване
и продажба на МПС, резервни части, битова,
електронна, радиотелевизионна и компютърна
техника, покупка на стоки и вещи – хранителни,
текстилни, промишлени, стоки за бита и народно
потребление, с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Васил Георгиев
Стамберов, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
5562
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4271 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2455/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лъчи – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Евтим Драганов 38,
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, ремонт и поддръжка на
превозни средства, отдаване на автобуси и автомобили под наем, търговско представителство на
местни и чуждестранни лица, посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизинг, сделки с интелектуална собстве-
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ност, програмни, информационни и импресарски
услуги, проектиране, строителство, покупко-продажба или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Лъчезар
Кирилов Стойчев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5563
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4303 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2475/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Комелон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Лешница, община Сандански, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, сделки по превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина със собствен и
нает транспорт, шивашка дейност, дърводобив,
дървопреработване и сделки с негови производни,
охрана на жилища, сгради, магазини, предприятия
и учреждения (след придобиване на съответно
разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Христо
Фердинандов Лазаров, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5564
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4169 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2393/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Покер
фейс“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Петрич, ул. Черно море 7, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, строително-монтажни работи, внос
и продажба на МПС и авточасти, транспортна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Ренато Митков и Горан Станимиров,
които го управляват и представляват заедно или
поотделно, и е с неограничен срок.
5565
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4269 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2453/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Константин Станков“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово,
бл. 55, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни,
дистрибуторски, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, сделки по превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина със собствен и
нает превоз. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Дафина
Атанасова Станков, която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5566
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4254 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2442/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аптека Венеция – 94“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Кръстьо
Асенов 31, вх. А, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Невена Александрова Узунова, която го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5567
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4298 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2470/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фото студио Мишел колор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, бул. Св.св.
Кирил и Методий 17, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, лизинг, продажба на стоки от
собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарск и усл у ги, лизингови и сделк и с
интелектуална собственост, складови сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Михаил Ангелов Христов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5568
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4294 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2466/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сенатор травел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Трети март 20, с
предмет на дейност: туроператорски и турагентски услуги, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с черни и цветни метали (след получаване
на лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Гергана Димитрова Хаджийска, която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5569
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4301 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2473/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Профил
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 37, вх. Б, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: покупка на промишлени
и непромишлени стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и имуществени сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, производство и
монтаж на алуминиева и пластмасова дограма,
търговско обзавеждане, вътрешни и външни щори.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Димитров Деренцев и Михаил Григоров
Иванов, които го управляват и представляват
заедно или поотделно, и е с неограничен срок.
5570
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4275
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2458/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Град.БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Банско, ул.
Стефан Караджа 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
уебдизайн, посреднически и консултантски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско посредничество
и представителство, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Костадин Лазаров
Костов и Иван Лазаров Костов, представлява се
и се управлява от Костадин Лазаров Костов и е
с неограничен срок.
5571
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3594 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 101/2006 промени за „1001 торти“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала и управител
Милен Боянов Братванов; вписва като едноличен собственик на капитала Лиляна Николова
Цветкова, която ще управлява и представлява
дружеството.
5572
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3932 от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1270/2006
преобразуването на „ВС билдинггруп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Мара Бунева 12, в еднолично дружество с ограничена отговорност „ВС билдинггруп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
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Цар Иван Шишман 20, ет. 8, ап. 31, и с капитал
5000 лв.; освобождава като съдружник и управител
Николай Петров Стойчев; вписва като едноличен
собственик на капитала Олег Крумов Василев,
който ще управлява и представлява дружеството;
премества адреса на управление от Благоевград,
ул. Мара Бунева 12, в Благоевград, ул. Цар Иван
Шишман 20, ет. 8, ап. 31.
5573
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3799 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1793/2006 промяна
за „Коокс 2006“ – ООД: вписва като съдружници
Ивица Димитриевич и Йован Здравкович.
5574
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 4083 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 479/2006
промяна за „КД и С“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от Благоевград,
ул. Владо Черноземски 4, вх. А, ет. 3, ап. 8, в
курортен комплекс „Боровец“, поземлен имот
№ 65231.919.121/2, бар „Камелия“, община Самоков, Софийска област.
5575
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 4128 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 522/2005 преобразуването на „Хавес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. 22 октомври
9, вх. А, в дружество с ограничена отговорност
„Хавес“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. 22 октомври 9, вх. А, с капитал
5000 лв.; вписва като съдружник и управител
Атанаска Димитрова Митова; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Христо Стоянов Арнаудов и Атанаска Димитрова
Митова заедно.
5576
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4278 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2460/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мимо – 73“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разлог, ул. Черна река 47, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, селски
туризъм, балнеолечение, ресторантьорство, производство на закуски, производство на хранителни
продукти, строително-ремонтни, железарски,
дърводелски, шивашки услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг търговия в страната и в чужбина,
дърводобив, дървопреработване, преработка и
търговия с обли и фасонирани дървени материали, производство на материали с дървесни частици, паркет, дограма и други изделия и стоки с
дървесина, суровина, бартерни сделки, доставки
и продажби на всякакви горива, разкриване на
дъскорезница, разкриване на заведения и зали
за електронни и компютърни игри, видеоклубо-
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ве, организиране на забавни игри, изграждане,
експлоатация и проектиране на компютърни
мрежи и системи, продажба, ремонт и отдаване
под наем на компютри, внедряване на софтуер,
стоков контрол, всякакви строително-ремонтни
услуги и всички други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димитър Илиев Вълканов, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5577
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3811 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 388/2006 промяна
за „П.Б. – ОПОИ“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 200 000 лв.
5578
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4263 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2448/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ериос“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ул. Стефан Стамболов 29, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, производство и реализация
на стоки и услуги, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни и други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Йоханес Бийк
и Ерика Врийс Бийк, представлява се и се управлява от Йоханес Бийк и е с неограничен срок.
5579
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3889 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 343/2007
промяна за „Станислава Евтимова“ – ЕООД:
променя фамилното име на собственика от Станислава Любомирова Евтимова на Станислава
Любомирова Кавракова.
5580
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2464 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2464/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ка Ве ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Асен Златаров 2,
ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни сделки, превозна дейност в страната
и в чужбина, складови и сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, всякакви услуги в
областта на строителството, ремонт, модернизация
и реконструкция в строителни обекти в страната
и в чужбина, лизинг, преработка и търговия в
страната и в чужбина с авточасти и моторни масла.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Симеонов
Вахев, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
5581
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4243 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2433/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агро рисърч“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Банска 2, с предмет
на дейност: селскостопанска дейност, обработка
на земеделска земя, производство и търговия с
растителна и животинска продукция, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни,
информационни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Петя Димитрова Чорбаджийска, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5582
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3967 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 391/2007
промени за „Албатрос – 5“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Владимир Асенов
Цолев; вписва като съдружник и управител Ивайло
Владимиров Панков; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Йордан Георгиев
Еринин, Васил Валентинов Донев, Константин
Георгиев Обецанов и Ивайло Владимиров Панков
заедно и поотделно.
5583
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3844 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1586/2006
промени за „Годлево пропърти“ – ООД: изключва
като съдружник Иван Красимиров Луканов; вписва като съдружник Петър Стефанов Чеканьов.
5584
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3822 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1442/2006 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Енка – Велка Усева“ заедно с предприятието от
Велка Владимирова Усева на Станка Георгиева
Захариева и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Велка Усева – Енка – Станка Захариева“
със седалище и адрес на управление гр. Белица,
ул. Димо Хаджидимов 12.
5585
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4249 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2437/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТС инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Марица 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство, митническо и търговско посредничество
и представителство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, педагогически или други услуги,
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сделки с недвижими имоти, сделки на лизинг,
строителство на сгради, закупуване и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини
и бензиностанции, производство на облекла и
обувки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андон Радославов
Марков, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
5586
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4247 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2436/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кънтри туризъм – Пирин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански,
ул. Пирин 106, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни,
информационни и импресарски услуги, организиране и провеждане на селски туризъм, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Зоя Иванова
Йоткова, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5587
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4183 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2401/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сатурн ПР“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 45,
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, превозни, складови и лицензионни
сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румяна Боянова Галенкова, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5588
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4252 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2440/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Васи – 95“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Княз Ал. Батенберг 2,
с предмет на дейност: продажба, ремонт и поддръжка на касови апарати, 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, международни
превози на товари и пътници, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, турис-
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тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, авторемонтни услуги, сервизно
обслужване, заложна къща, счетоводни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Стоянов Георгиев,
който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5589
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4297 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2469/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Василеви
и сие – Г“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Гоце Делчев 2, с предмет
на дейност: спедиционни и превозни сделки,
комисионни сделки, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на книги, учебници и
учебни помагала и пособия, книгоразпространение, търговско представителство и посредничество, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, складови,
лицензионни и лизингови сделки, сервизни и
административни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Стоянов
Василев и Янка Иванова Василева, представлява
се и се управлява от Кирил Стоянов Василев и
е с неограничен срок.
5590
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4200 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2410/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Хотел
Костадинови“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Пере Тошев 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, строителство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на земеделска продукция
с цел продажба, производство и търговия със
селскостопанска продукция от растителен и животински произход от собствени или наети земи,
селскостопански услуги, внос, износ и реекспорт,
лизинг, външнотърговска дейност, комисионни
и складови сделки, вътрешен и международен
транспорт, спедиторски и издателски услуги,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стефан Христов Костадинов и
Борис Христов Костадинов, представлява се и се
управлява от Стефан Христов Костадинов и е с
неограничен срок.
5591
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4221 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2419/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лазаридис транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление Благоевград, ул. Шар планина
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, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отглеждане на селскостопански
култури и търговия с тях, развитие на селски и
екотуризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Николас
Теодорос Лазаридис, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5592
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4199 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2409/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Михос Г. Хараламбос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47, офис 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, транспортна дейност в
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Михос Харалампос, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
5593
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4165 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2389/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Хали“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Гоце Делчев, ул. Драгоман 18,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, ремонтни, сервизни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Халил Салимов Хасанов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5594
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4255 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2443/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Аптека Венеция – 92“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Кръстьо
Асенов 31, вх. А, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Софка Димитрова Трайкова, която го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5595
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3925 от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3072/92
преобразуването на „Мак“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор
Александров 1, в еднолично дружество с ограничена отговорност „Мак“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор
Александров 1, с капитал 26 200 лв.; освобождава
като съдружник Община Благоевград; вписва
като едноличен собственик на капитала „Мак
инвест – 99“ – АД (рег. по ф.д. № 1507/99 по описа
на БлОС); дружеството се управлява и представлява от управителя Юлиян Методиев Гошев.
5625
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с
решение № 3560 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 382/99
промени за „Трафик груп“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Вангелия Атанасова
Янкова; вписва като съдружник Атанас Стоянов
Кесъмов; вписва като управител Веска Ангелова
Кесъмова.
5626
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4153 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2384/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Линис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Плиска 28, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, превозни, спедиционни, складови сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, ресторантьорство,
санитарно-хигиенно поддържане и други услуги,
свързани с ресторантьорството и хотелиерството,
производство и продажба на студени и топли закуски, ястия и предястия, скара-бира, чай, кафе и
захарни изделия, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
дърводобив, дървопреработване и производство
на мебели и дограма, превоз на стоки и товари
в страната и в чужбина, селскостопанско производство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Николай
Димитров Пантев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5627
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2382 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2382/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Авто – Кел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Петрич, ул. Братя Миладинови
10, с предмет на дейност: покупка на стоки или
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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, международни
превози на товари и пътници, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
консултантски услуги, производство и украса на
облекла, лицензионни сделки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, шивашки, плетачески, трикотажни и
други услуги, лизинг, покупко-продажба на автомобили и части за автомобили. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Лотар Херман Кел, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5628
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4152 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2383/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валери Станоев – комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Св.св. Кирил
и Методий 11, с предмет на дейност: транспортни
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, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина със собствени или наети моторни
превозни средства, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валери Георгиев Станоев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5629
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4168 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2392/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юлия Радева – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Менча
Кърничева 16, ет. 1, с предмет на дейност: счетоводни услуги, 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, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Юлия Димитрова Радева, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5630
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4167 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2391/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Агропром инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Александър
Буйнов 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки
с интелектуална собственост, външнотърговски
сделки, хотелиерски, туристически, програмни,
информационни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговия със селскостопанска,
животинска, промишлена продукция, ресторантьорство, транспортни, дърводелски, железарски,
строителни услуги и автоуслуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борис Пламенов Николов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5631
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5037/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Талия – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, и 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 едноличния собственик на капитала Димитрис Ангели.
5791
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5038/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бонисто“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 2, вх. 1, ет. 7, ап. 27, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционни, складови, комисионни
и превозни сделки, вкл. таксиметрови превози,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, консултантски и счетоводни услуги,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стойка
Петкова Маринова.
5792
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5028/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Божинов инвестмънт груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Хан Аспарух 41, ет. 1, и с предмет на дейност:
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покупка на стоки и 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, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, внос-износ, туристически, 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 Росен
Георгиев Божинов.
5793
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5029/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Вастбул риълестейт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 1, 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.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителите Йоханес Петрус
Мария Стюит и Петрус Адрианус Мария ван дер
Валк заедно и поотделно.
5794
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5030/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Брейн – тръст
консултинг АМВ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Лермонтов 43, ет. 3, п.к.
9, и с предмет на дейност: управленско консултиране, стратегическо консултиране, консултантски,
информационни, медийни, образователни дейности и кампании, публик рилейшънс, реклама,
икономически, политически и социологически
анализи и прогнози, е-технологии, управление,
програмиране и проектиране, 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 д ру жест ва, сделк и с ин телек т уа лна
собственост, вкл. с технологично оборудване и
ноу-хау, туристически, туроператорски сделки,
вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
строителство и инженеринг, в т.ч. и установки
и централи за възобновяеми енергийни източници, инсталации и съоръжения за опазване на
околната среда, земеделие, транспорт и добивни
дейности и всякакви други незабранени със закон
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дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Венелин
Дончев Тодоров.
5795
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5033/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Голди
33“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 61, 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 издаване
на съответен лиценз), организиране на хазартни
игри (след издаване на необходимите разрешителни), производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови, 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, вкл. с технологично оборудване и нау-хоу,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Николай
Атанасов Атанасов.
5796
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5039/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Динафарм“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Пробуда, бл. 53, ет. 5, ап. 16, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Дина Стефанова Димитрова.
5797
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5034/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Еврони“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Дюните 8, ет. 4, 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, таксиметрови услуги, пътнически транспорт, складови сделки, лицензионни
сделки, обмяна на валута, 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. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Галин
Павлов Камбуров.
5798
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5041/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Елла“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Любен
Каравелов 12, вх. Г, ет. 8, ап. среден, 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, комисионни, спедиционни и превозни сделки, 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 управителя Милен
Христов Лазаров.
5799
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5042/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Крис – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Бриз 13, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционни, складови, комисионни и превозни
сделки, вкл. таксиметрови превози, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност,
консултантски и счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кирил Михов Диков.
5800
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5044/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ахелой – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Ахелой,
ул. Емона 19, 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 и други
услуги, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, продажба и
посредничество при продажба на недвижими
имоти, маркетингови проучвания, изготвяне на
оферти и консултации по сделки за прехвърляне на
недвижими имоти, мениджърски услуги, лизинг.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Михаил Христов Томов.
5801
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5045/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Принтхаус“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александър Стамболийски 14, партер, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия със
селскостопански продукти и препарати за растителна защита, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки – превоз на пътници, стоки и товари
на територията на страната и в чужбина, внос
и износ, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туроператорски, турагентски, 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 Тодор Стоянов Златанов.
5802
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5046/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ерфло“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Ал. Стамболийски 27, ет. 3, 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, 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, консултантски
и проектантски 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 Ерик
Клод Франсоа Балзано.
5803
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5047/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Си – Ди груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 36, вх. 5, ет. 7, ап. 12, 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 всякаква друга дейност,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

позволена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Светлана Иванова Мушева.
5804
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5048/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Брод – холидей“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Вазов 29А, 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, складови и
лизингови сделки, търговско представителство и
посредничество, превозни, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки и услуги,
сделки с интелектуална собственост, издателски
и печатарски сделки и услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се
управлява и представлява от управителя Антон
Енчев Вечерников и Даниел Енчев Вечерников
заедно и поотделно.
5805
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5049/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Бийт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Александър Стамболийски 20, 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, спедиция, комисионни и лизингови
сделки, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Красимир
Тотков Чернаев.
5806
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5050/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Голдън фиш“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Карнобат,
ул. Карнобатска комуна 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, складова дейност, предоставяне на
маркетингови и консултантски услуги, търговско
представителство, посредничество, комисионерство и комисионна дейност и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната, външнотърговска дейност, маркетинг,
инженеринг, лизинг, внос и износ и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Иван Русев Русев.
5807
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5051/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Джи енд Пи груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съгласие 19, и с предмет на дейност: покупка
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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 и 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 Георги Иванов Дерменджиев.
5808
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5055/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Деси – 05“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 112, вх. 4, ет. 1, ап. 3,
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, производство
и продажба на електрическа енергия, 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, покупка, строеж, проектиране
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 Емил Димов Петков.
5809
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. № 4500/2007 вписа промени
за „Лукойл енерджи енд газ България“ – ЕООД:
вписва промяна в наименованието от „Лукойл
енерджи енд газ България“ – ЕООД, на „Лукойл
енергия и газ Бъгария“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
5810
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2276/2003 вписа промени
за „Групова практика за първична стоматологична
помощ – д-р Митеви“ – ООД: вписва промяна в
наименованието от „Групова практика за първична
стоматологична помощ – д-р Митеви“ – ООД,
на „Групова практика за първична помощ по
дентална медицина – д-р Митеви“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
5811
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5002/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Флоранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, бул.
Сан Стефано 48, и с предмет на дейност: шев на
детско, дамско и мъжко облекло, търговия на
едро и дребно с облекла и кинкалерия, обучение
на специалисти в областта на шивашките услуги,
моден дизайн, покупка на стоки или други вещи
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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
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мария Христова Димитрова.
5812
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5000/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стайнлес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 41, вх. 2, ет. 5, и с предмет на
дейност: строителство на тръбопроводни, електрически и други инсталации, техническо обслужване
и ремонт на автомобили, ремонт на електрически домакински уреди, дейности в областта на
компютърните технологии, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, превоз
на пътници, стоки и товари, вкл. таксиметрови
услуги, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и консултантски услуги, лизинг, мениджмънт,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станислав
Иванов Терзиев.
5813
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4999/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пиер 64“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, кв.
Сарафово, ул. Ангел Димитров 81, 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, внос, износ,
монтаж и поддръжка на системи за сухо строителство, изработка и монтаж на PVC и алуминиева
дограма, строителни, ремонтни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
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 Венцислава
Райкова Цветкова.
5814
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 4998/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
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„Мони – Бинчаров“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Равда, ул. Македония 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, превоз на пътници
и товари, комисионни, спедиционни, валутни
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, други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Чавдар
Димитров Бинчаров.
5815
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5008/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Шип сервиз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 408, вх. В, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти,
покупка на земя с цел строителство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лизинг, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Митко Тодоров Рачев.
5816
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2217/99 вписа промени
за „Селмаш“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 680 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
5817
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 1384/2002 вписа промени
за „Булида“ – ООД: освобождава като съдружник
„ЦЕМ консулт“ – ЕООД; вписва като съдружник
„Бриз – юг – АД; вписва нов дружествен договор.
5818
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф.д. № 2491/96 заличава от търговския регистър
„Булгарцвет“ – ООД, в ликвидация.
5819
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1092/92 заличава от търговския регистър
„Черно море – Несебър“ – ЕООД, в ликвидация.
5820
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4822/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Индивидуална практика за
първична помощ – Дентолукс 2000 – д-р Иван
Чачевски“ (рег. по ф.д. № 1531/2003) и ЕТ „Индивидуална практика за първична стоматологична помощ – д-р Радослав Радославов“ (рег.
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по ф.д. № 1506/2003) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Групова практика за първична помощ по дентална
помощ – Рич дентал“ – ООД.
5821
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 4735/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Даниела Мутлова“
(рег. по ф.д. № 185/2004) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Фармация – ВДД“ – ЕООД.
5822
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 516/2007 вписа промени за
„Варвара 1“ – ООД: освобождава като съдружник
Андреас Ираклеус; вписва като съдружник Акис
Пигасиу; вписва нов дружествен договор.
5823
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 709/2007 вписа промени
за „Виаполис“ – ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала и управител Стефан
Владимиров Биволарски; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Станимира
Тодорова Рангелова; вписва нов учредителен акт.
5824
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 714/2007 вписа промени
за „Рара“ – ООД: освобождава като управител
Ваня Симеонова Донева-Божкова; вписва като
управител Галя Симеонова Терзиева.
5825
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2426/2007 вписа промени
за „ПИТБГ“ – ООД: освобождава като съдружник Христо Генов Генов; вписва нов дружествен
договор.
5826
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3200/2007 вписа промени за „Гали 2007“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Георги Баев 13А, ет. 2,
ап. 2; вписва нов учредителен акт.
5827
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 4074/2007 вписа промени
за „Аргака“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Мариос Марку; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стелиос Стиляну; вписва
промяна в наименованието от „Аргака“-ООД, на
„Аргака“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
5828
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 7/2006 вписа промени за
„Билд консулт“ – ЕООД: вписва ново седалище
и адрес на управление – с. Брястовец, ул. Десета
10; вписва нов учредителен акт.
5829
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 87/2006 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кавадо – Калинка
Добрева“ (рег. по ф.д. № 204/96) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Кавадо“ – ООД.
5830
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1971/2005 вписа промени за „Аутомакс
груп“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Иван Господинов Хаджиев; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Иванов Пунчев;
вписва промяна в наименованието от „Аутомакс
груп“ – ООД, на „Аутомакс груп“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
5831
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2589/2005 вписа промени за „Дар агро“ – ООД: освобождава като
съдружник Денка Гинкова Маринова; вписва нов
дружествен договор.
5832
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3325/2005 вписа промени
за „Пит – 05“ – ООД: освобождава като съдружник Христо Генов Генов; вписва нов адрес на
управление – Бургас, пл. Царица Йоанна 11 – 13;
вписва нов дружествен договор.
5833
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 384/2006 вписа промени
за „Сиймор“ – ООД: вписва като управител Николай Михайлов Цоков; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Наташа
Николова Попова и Николай Михайлов Цоков
заедно и поотделно.
5834
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 637/2006 заличава от
търговския регистър „Нефтоимпекс“ – ЕООД,
в ликвидация.
5835
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 692/2006 вписа промени
за „Агропром сервиз“ – ООД: освобождава като
съдружник Денка Генкова Маринова; вписва нов
дружествен договор.
5836
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5035/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Брус“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Ахелой, ул.
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, комисион-
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ни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
туроператорски и турагентски сделки и услуги,
консултантски услуги, счетоводни услуги и одит
(без юридически), хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Христов Брусев.
5837
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. № 330/2000 вписа промени
за „Стоматологичен център 1 – Бургас“ – ЕООД:
вписва промяна в наименованието от „Стоматологичен център 1 – Бургас“ – ЕООД, на „Дентален
център 1 – Бургас“ – ЕООД; вписва нов предмет
на дейност: осъществяване на извънболнична
помощ по дентална медицина.
5838
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5036/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Псилита“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Константин Фотинов 32, 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,
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 едноличния собственик на капитала Якос Каллис.
5839
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5019/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бляк сий
пропертис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Антим I № 4, 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,
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 едноличния собственик на капитала Критос Рукас.
5840
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5020/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Якор“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Свети Влас, ж.к. Трявна,
ул. Люляк, ет. 4, ап. 22, и с предмет на дейност:
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски
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, вкл. при търговия с недвижими
имоти, комисионни, спедиционни, таксиметрови
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки,
външнотърговски и валутни сделки, покупка,
проектиране, 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 Иля
Генадиевич Чибезков.
5841
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5022/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Грозден еко фрукт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Грозден,
Консервна фабрика, п. код 8434, и с предмет на
дейност: производство и търговия с консервирани
плодови и зеленчукови храни, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговски
сделки, включващи търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стки (след
издаване на съответните разрешения), международен транспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, валутни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, автосервизни и други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Сава Станчев Савов.
5842
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5023/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „М И Р“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 33, вх. 1, ет. 6, ап. 17, 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,
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
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лица в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Радостин Илиев Матев.
5842
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5024/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „ХИТ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Цар Симеон I № 47,
ет. 3, 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, сделки с
интелектуална собственост, счетоводни дейности
и услуги и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или специално разрешена след набавянето на съответния лиценз. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Златан Жеков Янев.
5844
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5025/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стамболово 199006“ – 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 Томас Франсис Хейс.
5845
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5026/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „НПН мебел
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 56, вх. 6, ет. 7, ап. 67,
п.к. 15, и с предмет на дейност: претапициране
и ремонт на мебели, изработка на нови мебели,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество и всички
други сделки, незабранени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителите Николай Любенов Бачков и Пенчо Неделчев Димитров заедно
и поотделно.
5846
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. № 4172/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Еликсир – Николай Кермедчиев“ (рег. по ф.д. № 1977/2007) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Еликсир Кермедчиев“ – ЕООД.
5847
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 2486/96 вписа промени
за „Хермес груп“ – ООД: освобождава като съдружник „Мидия“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление – Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотелски
комплекс „Хризантема“, офис № 1; вписва нов
дружествен договор.
5848
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4990/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ивма транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 136, вх. 2, ет. 1, ап. 19,
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, лизингови сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, програмни,
информационни, таксиметрови и други услуги,
внос, износ, реекспорт, 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 Красимир Стоянов Стоянов.
5849
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 2325/2006 вписа промени
за „Ропотамо хънтинг“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието от „Ропотамо хънтинг“ – ЕООД,
на „Ар – хънтинг“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
5850
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 3416/2006 вписа промени за „Канако декор“ – ООД: освобождава като
съдружник Исмаил Сабри Коса; вписва нов
дружествен договор.
5851
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3702/2005
вписа промени за „Линк – 2005“ – ЕООД: вписва
нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Линк – 2002 – Тодорка
Теркиева“ (рег. по ф.д. № 1086/2000) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Линк – 2005“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
5852
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 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 401/2004
вписа прекратяване дейността на „Стройконсулт
2004“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов
Козарев и срок на ликвидация шест месеца.
5853
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3933/2006 вписа промени
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за „Лайвли“ – ООД: освобождава като съдружник Петър Русев Качулов; вписва промяна в
наименованието от „Лайвли“ – ООД, на „Лайвли“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
5854
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 4155/2006
вписа промени за „Агроресурс“ – ООД: допълва предмета на дейност с „научна и развойна
дейност в областта на пречистването на водите
и тяхното приложение за стопански и производствени цели“; вписва ново седалище и адрес на
управление – София, кв. Горубляне, ул. Долците
8; вписва нов дружествен договор.
5855
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3681/2004 вписа промени
за „Декора“ – ООД: освобождава като съдружник
Саит Турул Гьокче; вписва промяна в наименованието от „Декора“ – ООД, на „Декора“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
5856
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 304/2003 вписа
промени за „Солло“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление – с. Жеравна, дом
228, община Котел; вписва нов учредителен акт.
5857
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 37/2002 вписа промени
за „Тису 2“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Александровска 53, ет. 4;
вписва нов учредителен акт.
5858
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 951/97 вписа промени за
„Симекс“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ж.к. Славейков, бл. 150, вх. 1, ет. 1;
вписва нов учредителен акт.
5859
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5018/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Си Ес Ейч
пропертис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Антим I № 4, и 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 и други сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Критос Рукас.
5860
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5017/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Веселина – 1990“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 192,
ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, проектиране, строителство
и ремонт, превоз на товари и пътници, таксиметрови сделки, производство и търговия със
селскостопански продукти, фризьорски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Галя Ангелова Генчева.
5861
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5016/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арморика
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Силистра 9Б, 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 на стоки, 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, ремонтни 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 Людмила
Маслова.
5862
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5015/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сед груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Петко Каравелов 19, и с предмет на дейност:
търговска дейност, търговско представителство
и посредничество, търговия на едро и дребно,
строителство, ремонти, туристически, рекламни,
информационни, както и всякакъв вид услуги
и дейности, които не са забранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Севдалин Георгиев Събев.
5863
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5014/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Балкан инвестмент
груп К.А.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Приморско, ул. Трети март 17, ет. 2,
и с предмет на дейност: развитие на телекому-
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никационна дейност, създаване на радиостанции,
производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия
на едро и дребно с хранителни и нехранителни
стоки, експорт и реекспорт, транспортни услуги,
външнотърговска дейност, маркетинг и реклама,
туроператорска, хотелиерска, ресторантьорска,
информационна и импресарска дейност, търговска
дейност с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел експлоатация или продажба, производство и
разпространение на програмни продукти, битови
услуги, предприемаческа и консултантска дейност
и други дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Адам Пиотр Кмиотек.
5864
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5013/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Пепи – 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Ветрен, ул. Вежен 45,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на хранителни и промишлени стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън дома), ресторантьорски,
фризьорски, козметични, туристически, таксиметрови, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, издателски, печатарски или други
услуги, валутни 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 Пепка Георгиева Георгиева.
5865
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5012/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Валентина
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Възраждане 29, и с предмет на
дейност: ресторантьорство, хотелиерство, експлоатация на питейни и заведения за бързо хранене,
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, валутни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, рекламни, информационни
и програмни сделки, покупка, строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, извършване
на строително-монтажни и ремонтни работи,
лизингова дейност и др. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Валентина
Георгиева Червенкова.
5866
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5003/2007 вписа друже-
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ство с ограничена отговорност „Алвита“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
к.к. Слънчев бряг-запад, в.с. Елит IV, корпус 1,
жилищна група А, ет. 4, ап. 14, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, външнотърговски сделки, валутни сделки, внос, износ, реекспорт и маркетинг,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
ск ладови, лицензионни и лизингови сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговски сделки с всички разрешени със
закон стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Нийоле Мартишаускайте.
5867
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5032/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Микра 92“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Резвая 1, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Михаил
Кръстев Михайлов.
5868
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 4994/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мавридика“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 65А, вх. 2, ет. 8, ап. 22, 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, туристически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
счетоводни и консултантски услуги, сделки по
независим финансов одит, оценка на активите
и пасивите на предприятия, организиране на
семинари, квалификационни курсове, изложби
и панаири, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Мара
Александрова Иванова.
5869
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 4995/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Емилия Чалъкова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Приморско, ул. Трети март
18, и с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Емилия
Димитрова Чалъкова.
5870
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4997/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дети С“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Самуил 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,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, търговско представителство, посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки по
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Детелина Венциславова Симеонова.
5871
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4991/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бурич“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, ул. Въстаническа 55, 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, превозни, комисионни, спедиционни, лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество на местни или чуждестранни
лица, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, информационни
или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Виолета Георгиева Атанасова.
5872
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 4992/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Ася – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Индустриална 1, ет. 5,
ап. 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 и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг.

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Росица Методиева Панайотова.
5873
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5004/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Джи – Ер пласт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Николай Лъсков 22, 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, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Росен Иванов Петров.
5874
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5005/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рекорди“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Генерал Гурко 40, и с предмет на дейност: счетоводни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско посредничество и
представителство на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, строително предприемачество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външнотърговски сделки, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг,
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителите Любчо Свиленов
Ваташки и Стефан Стоянов Апостолов заедно и
поотделно.
5875
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5006/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дони – Дани“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Ветрен,
ул. Пролет 1, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, компютърни,
счетоводни или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешен и международен транспорт,
производство и продажба на безалкохолни напитки, автомонтьорство, автотенекеджийство,
автобояджийство, стругарски и шлосерски услуги,
внос и продажба на автомобили, резервни части
за автомобили, селскостопанска техника, ресто-
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рантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Андон Апостолов Михалев.
5876
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5007/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Фрив“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Перла 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,
транспортни сделки, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, строителни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Павлина Димитрова Димитрова.
5877
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 4371/2007
вписа промени за „Коч груп“ – ООД: вписва
ново седалище и адрес на управление – Варна,
ул. Битоля 3; вписва нов дружествен договор.
5878
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 576/2001 вписа промени за „Медицински център Диамед“ – ООД:
освобождава като съдружник и управител Лорис Карекин Мануелян; вписва нов предмет на
дейност: строителство, проектиране, вътрешен
дизайн, ремонтни работи, реставрации, поддръжка и управление на жилищни, обществени,
промишлени и селскостопански сгради, сделки
с недвижими имоти, туристическа и туроператорска дейност, покупка на стоки и други вещи
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
транспорт, спедиторски, комисионни и складови
сделки, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги; вписва промяна в наименованието от „Медицински център
Диамед“ – ООД, на „Дидамед инвест“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
5879
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5011/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Даниел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шипка
7, 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, консултантски и
дистрибуторски услуги, външнотърговски сделки,
комисионни, спедиционни, превозни, лизингови
и складови сделки, търговско представителство и
посредничество, интериорен дизайн, вътрешно и
външно оформление на сгради, офиси и помещения, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
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рекламни, информационни, програмни услуги,
туроператорски и туристически услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Любомир Антонов Тодоров.
5880
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5010/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ийст
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Антим I № 4, и 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 едноличния собственик на капитала Критос Рукас.
5881
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19026/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
вали – апартамент Б 71 Оркид хаус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44 Б, партер, с
предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Питър Хол, Анабел
Хол, Марк Менц и Ребека Анн Кенингтън и се
управлява и представлява от управителя Артур
Саркис Асланян.
4639
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18598/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денима травел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 262, вх. Д, ет. 5, ап. 116, с предмет
на дейност: вътрешен и международен туризъм,
транспортни и превозни услуги в страната и в
чужбина, търговска дейност, продажба на билети, представителство и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
консултантски, рекламни, информационни и други
услуги, маркетингова, комисионна, спедиционна
и складова дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Десислава Николаева
Мирчева, която го управлява и представлява.
4640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19474/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Редстоун съни дей“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Красно село“, ул.
Позитано 9А, ет. 7, офис 21, с предмет на дейност:
покупка, продажба и управление на недвижими
имоти, маркетинг, строителство и обзавеждане,
вътрешна и външна търговия, сделки с недвижими имоти, производство и търговия с всякакви
стоки и предмети, незабранени със закон и върху
които не се упражнява монопол от държавата,
комисионна дейност, търговско представителство
и посредничество, рекламни, информационни
услуги, както и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Барклейс риъл истейт
холдингс Б.В.“ и се управлява и представлява от
управителя Радослав Дончев Гергов.
4641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андерсон и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 32А, ет. 5, с предмет на дейност:
маркетинг, мениджмънт, търговско представителстов и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мими Стефанова Цонкова, която го
управлява и представлява.
4642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 8024/2007 вписва промени за „Елисее
България“ – ЕАД: вписва промени в представителството: изпълнителният директор Мерон Леви
ще представлява дружеството самостоятелно;
прокуристът Ангел Димитров Ангелов ще представлява дружеството самоостятелно, а за сделки
над 10 000 лв. – само заедно с изпълнителния
директор Мерон Леви; вписва промени в устава,
приети с решение на едноличния собственик от
13.ХI.2007 г.
4643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19383/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интоарх“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
75, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: дизайн, проектиране и строителство, строително-монтажна
и строително-ремонтна дейност и свързаните
с това услуги, инженерингова дейност, проектиране, разработка, създаване и реализация на
авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти
на интелектуалната собственост, външна и вътрешна търговия, производство и реализация на
хранителни и промишлени стоки, разкриване и
експлоатация на търговски обекти, хотелиерство
и ресторантьорство, посредническа, комисионна,
консултантска и експертна дейност, транспортна
и спедиторска дейност, както и всякакви други
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търговски сделки и дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румяна Димитрова Тихолова, която го управлява
и представлява.
4644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 14663/2000 вписва прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на
ЕТ „Гест – 1280 – Иво Бърдарски“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Иво Стоянов Бърдарски на Атанас
Георгиев Атанасов и го вписва като ЕТ с фирма
„Гест – 1280 – Атанас Атанасов“.
4645
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2982/2002 вписва промени за „Фиоре
трейдинг“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Твърдишки проход 23, ет. 3, офис 12; вписва
изменения и допълнения на учредителния акт.
4646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 11001/2002 вписва промени
за „Тенис Про“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Рангел Вълев Марков на
Въльо Рангелов Марков; заличава като съдружник и управител Рангел Вълев Марков; вписва
като съдружник Въльо Рангелов Марков, вписва
промяна във фамилното име на съдружника и
управител Свобода Владимирова Момчилова на
Маркова; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Свобода Владимирова
Маркова; вписва промени в дружествения договор.
4647
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 3458/2003 вписва промени
за „Научно-технически съюз по строителството – Консултинженеринг“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Димитров Маринов; вписва като
управител Христо Димитров Базелков.
4648
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф.д. № 8879/2003 вписва прехвърляне на предприятието на „Конкурент 6“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 8879/2003 по описа на СГС), като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Мирена 03“ – ООД (рег. по ф.д. № 2969/2003 г.
по описа на СГС).
4649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 3807/2004 вписва промени
за „Тексимп“ – ЕООД: вписва увеличение капитала на дружеството от 5000 лв. на 168 000 лв.,
увеличен с непарична вноска – вземания в размер 162 457,30 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
19.VI.2007 г. на Софийския градски съд по дело
266/2007, и парична вноска в размер 542,70 лв.;
вписва актуализиран учредителен акт на дружеството.
4650
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 10758/2004 вписва промени
за „Бо инженеринг комерс“ – ООД: премества
адреса на управление в София, район „Слатина“, ул. Кадин връх 5, партер; вписва промяна в
дружествения договор.
4651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 13914/2004 вписва промени
за „Групова практика за стоматологична помощ
Маринова – Шияков“ – ООД: вписва промяна
на наименованието на „Групова практика за
дентална медицина Маринова – Шияков“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност: създаване
на амбулатория за извънболнична медицинска
помощ, включваща първична дентална медицинска помощ, амбулаторни и домашни прегледи,
оперативни интервенции, манипулации и изследвания, извършвани с диагностична, лечебна и
профилактична цел, лечение и рехабилитации в
амбулаторна и домашна обстановка, вкл. домашен
стационар, профилактика и лечение на зъбите
и заболявания на устната кухина, предписване
на лекарствени средства за домашно лечение,
изготвяне на експертизи за временна и трайна
нетрудоспособност, обучение и научна дейност;
вписва промяна в дружествения договор.
4652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 12861/2005 вписва промени за „Ролси Л“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Росица Лилянова Милова на „Джи Ти корпорация“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Росица Лилянова Милова; вписва като
едноличен собственик на капитала „Джи Ти
корпорация“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1542/2006
по описа на СГС); вписва като управител Марио
Димитров Сергиев; премества седалището и адреса на управление в София, район „Люлин“, ул.
Бръшлянска низина 5; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Марио Димитров Сергиев.
4653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 9605/2005 вписва промени
за „ГМ строй“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
вскичките 100 дружествени дяла, съставляващи
целия капитал на дружеството, от Георги Стоянов
Орханиев на Илияна Георгиева Георгиева; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Георги Стоянов Орханиев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Илияна Георгиева Георгиева, която ще управлява и
представлява дружеството; премества седалището
и адреса на управление в район „Младост“, ж.к.
Младост, бул. Александър Малинов 43, търговски
център „Джи Ем Сити“.
4654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 14543/2006 вписва промени за „Интер булгериан спийд“ – ЕООД: вписва
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прехвърляне на 500 дружествени дяла от Жорж
Фади Башур на „Пропърти Дивелъпмънтс“ – АД;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Жорж Фади Башур; вписва като
едноличен собственик на капитала „Пропърти
Дивелъпмънтс“ – АД (рег. по ф.д. 5330/2007 по
описа на СГС); вписва като управител Крум Георигев Лазев; вписва нов учредителен акт.
4655
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф.д. № 11625/2006 вписва промени за „Флоренс
риал естейт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Алдо Луиджи Керубини на
Джузепе Пиери, 5 дружествени дяла от Алдо Луиджи Керубини на Федерико Паломби, 5 дружествени дяла от Алдо Луиджи Керубини на Родолфо
Ванини, 10 дружествени дяла от Алдо Луиджи
Керубини на Паоло Сибили и 5 дружествени
дяла от Алдо Луиджи Керубини на Себастиано
Лустрати; вписва като съдружници: Себастиано
Лустрати, Федерико Паломби, Джузепе Пиери,
Паоло Сибили и Родолфо Ванини; дружеството
продължава дейността си като „Флоренс риал
естейт“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
4656
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г. по
ф.д. № 10676/2006 вписва промени за „ОББ – Ей
Ай Джи застрахователно и презастрахователно
дружество“ – АД: вписва увеличение на капитала
от 5 400 000 лв. на 6 000 000 лв. чрез издаване на
нови 600 000 безналични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една; заличава
като член на съвета на директорите Бенгт Ленард Вестергрен; вписва като член на съвета на
директорите Яница Николова Андреева.
4657
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10676/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ОББ – Ей Ай Джи застрахователно и
презастрахователно дружество“ – АД.
4658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г.по ф.д. № 11646/2006 вписва промени
за „Ланд арх дизайн“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Ценка Пенкова
Кунева на Стоян Димитров Кисьов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Ценка Пенкова Кунева; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Стоян Димитров Кисьов; вписва нов устав на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Стоян Димитров Кисьов.
4659
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2119/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ГТМ – Ангел Балевски“ – ЕАД.
4660
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 10411/2006 вписва промени за „Вей – ГТ“ – АД:
вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите на 12.ХI.2007 г.
4661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18500/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мениджбил“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Светлоструй 8, вх. А, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: консултантски услуги в строителството, проект мениджмънт на строителни
инвестиционни проекти, строителна, проектантска, строително-ремонтна дейност, архитектура и
дизайн, инвеститорски контрол при изпълнение
на строителни проекти, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни юридически и физически лица,
вътрешен и международен туризъм, комисионна,
лизингова и рекламна дейност, сделки с недвижими имоти, консултантска, преводаческа дейност,
ноу-хау, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стефка Господинова Мотова, която
го управлява и представлява.
4410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СТ
Марина капитал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 51Б, 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,
строителство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, предприемачество, управление на собствеността, търговско
представителство и посредничество, консултантски услуги, издателска и печатарска дейност,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 17 602 400 лв.,
внесен чрез непарична вноска – вземане на
стойност 17 602 470 лв. съгласно заключение на
извършена тройна съдебно-оценителна експертиза, с едноличен собственик на капитала „Санта
Марина“ – АД, и се управлява и представлява от
управителя Мариана Николаева Дойнова и Нели
Неделчева Динкова само заедно.
4411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13267/2004 вписва промени
за „Медицински център – Кардио плюс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от
Михаела Атанасова Георгиева на Зорка Начева
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Рамшева и 8 дружествени дяла от Камен Петров
Канев на Зорка Начева Рамшева; вписва като
съдружник Зорка Начева Рамшева; вписва нов
дружествен договор.
5512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 6604/2004 вписва промени
за „Александров и партньори“ – ООД: вписва
прехвърляне на 15 дружествени дяла от Пламен
Иванов Петров на Ваня Стоянчева Александрова-Славова; вписва като съдружник Ваня Стоянчева Александрова-Славова; вписва промени
в дружествения договор.
4413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4728/2000 вписва промени за „Дир.
БГ“ – А Д: заличава като член на съвета на
директорите „Интернет услу ги и кому никации“ – ЕООД; вписва като член на съвета на
директорите Владимир Рашков Георгиев.
4414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6177/2000 вписва промени за „Германос
Телеком – България“ – ЕАД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София
1, сграда 8, ет. 4; вписва изменения в устава на
дружеството.
4415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18312/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хамър
Хейвън“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Солунска
6, ет. 2, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос, износ, търговско представителство
и посредничество във връзка с осъществяваната
от дружеството дейност, друга търговска дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Джон Гари Фарант и Сара Джоан
Фарант, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4416
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17746/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Файн констръкшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Райко Жинзифов
5, вх. В, с предмет на дейност: проектиране, строителство, оборудване и експлоатация на всякакви
съоръжения и недвижими имоти; придобиване,
продажба, управление, посредничество и мениджмънт на недвижими имоти; външна и вътрешна
търговска дейност във всички разрешени със
закон форми и с всякакви стоки; консултантска
дейност; минно строителство, разработка и екс-
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плоатация на находища с подземни богатства
(при спазване изискванията на закона); търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица;
ресторантьорство и хотелиерство; туристическа и
туроператорска дейност в страната и в чужбина;
транспортна и спедиторска дейност; мениджмънт,
маркетинг и реклама, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със
съдружници Александър Иванов Томов, Роберт
Марко Краузе и Иван Боянов Табов, който го
управлява и представлява.
4417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19056/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елкорект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Яворов
41, вх. В, ет. 3, с предмет на дейност: проектиране,
прединвестиционни проучвания, подготовка на
проектантския процес, авторски надзор, консултантска дейност при проектиране и строителство,
инвеститорски контрол, строителство и координация на строителния процес до въвеждането на
строежа в експлоатация, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон (след получаване на необходимите
лицензии и/или разрешения, когато такива се
изискват от закона). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Георгиев Поповски, който
го управлява и представлява.
4418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18972/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ил – Ан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 361, вх. 1, ет. 2, ап. 11,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, транспортна
и строителна дейности, шивашки услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество,търговия
и ремонт на всякакви електроуреди, търговия и
ремонт на телевизори, аудио- и видеотехника и
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Илияна Тодорова Георгиева и
Айше Музаферова Дрянова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12190/2004 вписва промени за „Ен. Ем.
Джи. консултинг енд адвайзинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мария
Иванова Стефанова на Бианка Начева Петкова;
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Мария Иванова Стефанова;
вписва като едноличен собственик на капитала
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и управител Бианка Начева Петкова; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Баба Неделя 8, ап. 38.
4329
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.12.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6332/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Арома трейд 04“ – АД.
4330
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 05.12.2007 г.
по ф.д. № 9677/2005 вписва промени за „ДДН
партнърс“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Весела Николайчева Николова
на Живко Николаев Николов и 8 дружествени
дяла от Димитър Красимиров Друмев на Живко
Николаев Николов; заличава като съдружник
Весела Николайчева Николова; вписва като съдружник и управител Живко Николаев Николов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Димитър Красимиров Друмев и
Живко Николаев Николов заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
4331
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.12.2007 г.
по ф.д. № 12917/2005 вписва промени за „Абритус
консултинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Иводор Атанасов Атанасов
на Красимир Павлов Илиев; вписва като съдружник Красимир Павлов Илиев; вписва промяна на
наименованието – „Абритус софт“ – ООД; дружеството продължава дейността си като „Абритус
софт“ – ООД; премества на седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 193А; вписва промяна в предмета на
дейност; търговия и всякаква дейност, отнасяща
се до развиване на компютърен софтуер, хардуер и мрежи, разпространяване на програмни и
хардуерни продукти, консултантска дейност в
областта на компютърните технологии, трансфер на ноу-хау, изграждане на автоматизирани
системи за управление, за следене и контрол на
превозни средства, изграждане и предоставяне
на всякакви телекомуникационни продукти и
услуги, вкл. сателитни връзка и гласни връзки
през интернет доставчици, гласови данни и факс
комуникации, всякакво компютърно оборудване – хардуер и софтуер, и услуги, свързани с
тях, посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица и
всякакви други дейности, незабранени със закон;
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 50 000 лв., вписва нов устав.
4332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.12.2007 г. по ф.д. № 2552/2005 вписва промени
за „Дива – Домстрой“ – ООД: вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от „Дим и тас“ – ООД, на
„Калинов строй“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в район „Лозенец“, кв.
Лозенец, ул. Любата 4 – 6, ет. 1, офис 1: заличава
като съдружник „Дим и тас“ – ООД; вписва като
съдружник „Калинов строй“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 3481/2007 по описа на СГС); заличава като
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управители Александър Кънчев Бозушки и Каратанасис Димитриос Константинос; вписва като
управители Георги Димитров Калинов и Ивайло
Емилов Леков; дружеството ще се управлява
и представлява от Георги Димитров Калинов,
Ивайло Емилов Леков и Емил Георгиев Леков
само заедно; вписва нов дружествен договор.
4333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.12.2007 г. по ф.д. № 3533/2005 вписва промени
за „Кемпински хотел гранд Арена“ – ЕООД: заличава като управител Валерия Вадимовна Мухина;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Боян Делчев Мариянов, Холгер
Ланг, Патрик Чарлз Халфхайд, Даниел Кемпф,
Карен Полинджър и Стефан Людвиг Бертолд
Фрайхар Фон Шльотайм заедно и поотделно.
4334
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.12.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11599/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Билд системс България“ – АД.
4335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.12.2007 г.
по ф.д. № 6430/2005 вписва промени за „Ви Ем
Уърлдуайд“ – АД: вписва като член на съвета на
директорите Питър Ян Мажерановски; заличава
като изпълнителен член Стамен Христов Стаменов; вписва като изпълнителен член (изпълнителен
директор) Питър Ян Мажерановски, който ще
представлява дружеството.
4336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
06.12.2007 г. по ф.д. № 4848/2005 вписва промени
за „Интернационал хотел мениджмънт консултинг“ – ООД: вписва промяна на наименованието
на „Интернешънъл хотел мениджмънт консултинг – Ай Ейч Ем Си“ – ООД.
4337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.11.2007 г. по ф.д. № 2833/2006 вписва промени за
„Интер булгериан пропъртис Блу“ – ООД: вписва
прехвърляне на 250 дружествени дяла от Жорж
Фади Башур на Крум Георгиев Лазев; заличава
като съдружник Жорж Фади Башур; вписва като
съдружник Крум Георгиев Лазев; заличава като
управител Жорж Фади Башур; вписва като управители Крум Георгиев Лазев и Джон Дъглас
Стайгър; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Крум Георгиев Лазев и
Джон Дъглас Стайгър заедно и поотделно; вписва
изменения в дружествения договор.
4338
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 06.12.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5709/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Блу Трайенгъл“ – ЕАД.
4339
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4863/2002 вписва промени
за „Бенефикс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
всичките 50 дружествени дяла от Атанас Борисов
Михайлов на Георги Борисов Колев; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Атанас Борисов Михайлов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Георги Борисов Колев ; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Съединение 3, ет.1, ап. 1; дружеството ще се
управлява и представлява от Георги Борисов Колев; вписва нов учредителен акт на дружеството.
4340
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 06.12.2007 г.
по ф . д. № 6264/2002 вписва промени за „Витал
денс 2002“ – ЕООД: заличава като управител
Емил Димитров Миленков; вписва като управител
Росен Драганов Любенов, който ще управлява и
представлява дружеството.
4341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.12.2007 г. по ф.д. № 9603/2002 вписва промени за
„Атлантик форум“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Мариана Любчова
Шахова на Константин Петров Ангелов; заличава
като едноличен собственик Мариана Любчова
Шахова; вписва като едноличен собственик
Константин Петров Ангелов; заличава като управител Мариана Любчова Шахова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Виктория Константинова Ангелова; вписва нов
учредителен акт (устав).
4342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 05.12.2007 г. по ф.д. № 12980/2003 вписва
промени за „Лотос – Бис“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Благой Георгиев Благоев; вписва прехвърляне
на 100 % от капитала на дружеството от Благой Георгиев Благоев на Александър Николов
Алаксандров; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Александър Николов
Александров, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт на
дружеството; премества седалището и адреса на
управление от София, район „Витоша“, ул. Любляна 53, вх. Б, ет. 2, ап. 17, във Велико Търново,
ул. Васил Левски 15.
4343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.12.2007 г. по ф.д. № 8331/2003 вписва промени
за „СЕЕА“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 27, вх. Б, ап. 19;
вписва актуализиран учредителен акт.
4344
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 05.12.2007 г.
по ф.д. № 624/2004 вписва промени за „Милен
С“ – ЕООД: вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
4345
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 06.12.2007 г.
по ф.д. № 2567/2004 вписва промени за „Про
консултантс“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Генерал Паренсов 16А, ет. 1, надпартер; вписва
нов дружествен договор.
4346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 11.12.2007 г. по ф.д. № 12133/2004 г.
вписва прекратяването на „Текнос“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, пл. Народно събрание 3, и го обявява
в ликвидация с ликвидатор Стоянка Тодорова
Мрънкова и със срок за ликвидацията 4 месеца.
4347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.11.2007 г. по ф.д. № 3616/2004 вписва промени
за „Комимекс – 21“ – ООД: вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Христо Димитров
Паскалев на Маргарита Атанасова Петкова; вписва
промяна в дружествения договор.
4348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.12.2007 г. по ф.д. № 8478/95 вписва промени за
„Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 11 862 000 лв. на 12 322 000 лв.
чрез записване на нови дялове; вписва нов дружествен договор.
4349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 5739/2007 вписва промени
за „Пуфи 2007“ – ООД: заличава като управител
Алекси Петров Евтимов; вписва като управител
Йонка Емилова Костакева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Йонка
Емилова Костакева.
4105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 7450/2007 вписва промени
за „Фючър медиа“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Михаил Пламенов
Иванов на Георги Живков Дичев; заличава като
съдружник Михаил Пламенов Иванов; вписва
нов дружествен договор.
4106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19257/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „СП – конструкшънс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Любата 19, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, търговска, консултантска, посредническа
дейност, строителство, както и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Сергей Сергеев Синдраков и Петко Владимиров
Симитчиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4107
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18474/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ММ
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна 2, бл. 47П, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: проучване, проектиране, изпълнение
и аранжиране на сгради, интериор и паркове и
градини; търговска дейност в страната и в чужбина; производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови стоки; внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг, продуцентска и
издателска дейност, организиране на събития,
публична комуникация; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; както и други сделки и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлана Йонкова Димова и Мила Иванова Димова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
4131
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18732/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дикском“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 6, ет. 16, ап. 62, с предмет на дейност:
разпространение и внедряване на компютърни,
информационни и телекомуникационни изделия,
програмни продукти и системи, програмни,
информационни, технически, инсталационни и
интернет услуги, търговска дейност и посредничество в страната и в чужбина, рекламна и консултативна дейност, търговско представителство
и услуги, други стопански дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Дмитрий
Димитрович Аврамов и Иво Живков Тодоров,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
4132
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18759/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Киа транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 160, вх. Б, ет. 5, ап. 43, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и
износ, маркетинг, реклама, бартерни, лизингови
и други операции, свързани с експорт и импорт
на стоки и услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионерство и агентство,
строителство и ремонт, изкупуване и преработване
на промишлена и селскостопанска продукция,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
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сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Аксиния Николова
Будинова, която го управлява и представлява.
4133
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18506/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мейнтек сървиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, бул.
Александър Малинов 23, ет. 4, офис 4, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки в
страната и в чужбина, производство и продажба
на хранителни продукти, на селскостопански и
домакински стоки, търговско представителство,
посредничество и комисионни сделки за български и чуждестранни граждани, извършвани
в страната и в чужбина, туристически услуги в
страната и в чужбина, ремонт и поддръжка на
машини и съоръжения и всички свързани с това
дейности по сервиз и обучение, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Мейнтек
Сървиз“ – ГмбХ, и се управлява и представлява
от управителя Юрген Ото Максимилиян Промерсбергер и Мартин Рудолф Кратцер заедно и
поотделно.
4134
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18903/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фармасуис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Съборна
2а, с предмет на дейност: бизнес и управленски консултантски услуги, рекламна дейност;
продажба на едро на лекарства и медицински
изделия; регистрация на лекарства и медицински
изделия; агентство при продажба на различни
стоки; пазарни проучвания и проучване на общественото мнение; проучвания и технически
анализи; научно-развойна дейност в областта
на химията, биологията, инженерството и други
естествени науки, в хуманитарните и социалните
науки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Фармасуис СА“ и се управлява и
представлява от управителя Петр Немец.
4135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кристиком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. М. Д.
Скобелев 12, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност:
производство, вътрешна и външна търговия с
всякакви незабранени стоки, вкл. търговия с
тютюн и тютюневи изделия, спирт и спиртни
напитки, транспортни услуги (след снабдяване
с необходимите лицензии), хотелиерство и ресторантьорство, консултантски услуги в сферата
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на инвестициите, пазара на недвижими имоти
в страната и в чужбина и управлението на собствеността, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни
сделки и услуги, осъществяване на инвестиционни
проекти в България и в чужбина, инвестиционни
дейности – сделки с недвижими имоти и вещни
права върху тях, управление на собствени и чужди
недвижими имоти и правата върху тях въз основа
на възлагане и упълномощаване, строително-ремонтни услуги, рекламни и маркетингови услуги,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иван Лефтеров Димитров, който го
управлява и представлява.
4136
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.12.2007 г. по ф.д. № 2705/2007 вписва промени
за „България – Суис консултинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Йоханес
Паул Вадзак на „Блек Велвет Файненшъл корп.“;
заличава като едноличен собственик на капитала
Йоханес Паул Вадзак; вписва като едноличен
собственик на капитала „Блек Велвет Файненшъл
корп.“; вписва нов устав.
4137
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19394/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стар такс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски В, бл. 12, вх. Б, ап. 25, с
предмет на дейност: таксиметров транспорт, превоз на пътници и товари, 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, хотелиерство и ресторантьорство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, свързани с тях, както и други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стефан Асенов Митев
и Фанка Цветанова Митева, който го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 20152/93 вписва промени
за „Томас и сие“ – ООД: заличава като управител
Пламен Йорданов Йорданов.
6138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф.д. № 983/89 вписва промени за „Обществено
строителство – Агробилд“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите Румен Василев
Падински; вписва като член на съвета на директорите Веселина Иванова Филипова.
6139
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19241/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интрига“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Нови Искър“, с. Световрачене, ул. Стара планина 3, с предмет на
дейност: търговска дейност – внос-износ, представителство, комисионерска дейност, консигнация,
фризьорство, козметика, педикюр, маникюр,
масаж, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Силвия Иванова Пешева,
която управлява и представлява.
6140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3938/2007 вписва промени
за „Глобъл сълюшънс“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Изгрев“,
ул. Антон Павлович Чехов 47, ап. 9.
6141
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19367/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Простийл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Хан
Омуртаг 52, с предмет на дейност: инженерингова и проектантска дейност, производство на
машиност роителна прод у к ци я, съоръжени я,
апаратура и машини, строително-монтажна и
строително-ремонтна дейност и свързаните с това
услуги, внос и износ на гражданска продукция,
разработване, производство, ремонт и реализация
на промишлени изделия и стоки за бита, вътреш
нотърговска и външноикономическа дейност,
мениджмънт, представителство, посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, комисионерство,
лизинг, маркетинг, консултантски услуги, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. с едноличен собственик на капитала и управител Любен
Руменов Ганчев, който управлява и представлява.
6142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19444/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „П
и П къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда, бл. 210, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет
на дейност: търговия със стоки от всякакъв
вид, вкл. и акцизни такива, които подлежат на
специален режим (след получаването на такъв),
покупко-продажба на недвижими имоти, както и
техните ремонт и поддръжка, посредничество и
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти,
всякаква друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Пламен Борисов Цветанов, който
управлява и представлява.
6143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19385/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вики 2001“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 34Б, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната
и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
международен транспорт, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, покупка, както и
сделките, свързани със строежа и обзавеждането
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
авторемонтни услуги, селскостопанска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Виктор Нисим Хазан, който
управлява и представлява.
6144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 10444/2006 вписва промени за „Елглас“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 67 дружествени дяла от „Шпитце“ – АД, на
Атанас Тодоров Ковачев; заличава като съдружник „Шпитце“ – АД; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Елглас“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Атанас Тодоров Ковачев, който управлява и представлява; вписва
учредителен акт.
6145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 13783/2006 вписва промени
за „Проект девелопмънт консултинг“ – ЕООД:
вписва промяна в адреса на управление на София,
район „Средец“, ул. Аксаков 6; вписва промяна
на наименованието от „Проект девелопмънт
консултинг“ – ЕООД, на „Си Еф дивелопмънт
Булгариен“ – ЕООД; вписва като управител Иван
Делчев Ангелов; дружеството се управлява и
представлява от Кристиан Фарнлайтнер и Иван
Делчев Ангелов заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
6146
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 7020/2006 вписва промени за „Каргострой“ – ООД: вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Цветанка Петкова
Йотина на Борис Емилов Йотин; заличава като
съдружник Цветанка Петкова Йотина; вписва
като съдружник Борис Емилов Йотин; вписва
нов дружествен договор.
6147
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5081/2006 вписва промени за „Микос
БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 167 дружествени дяла от Константин Иванова Стайков
на Ивац Йорданов Марков; вписва прехвърляне
на 166 дружествени дяла от Константин Иванов
Стайков на Людмил Василев Петков; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Микос БГ“ – ООД; вписва
като съдружници и управители Ивац Йорданов
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Марков и Людмил Василев Петков; дружеството
ще се управлява и представлява от Константин
Иванов Стайков, Ивац Йорданов Марков и Люд
мил Василев Петков заедно и поотделно.
6148
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5621/2006 вписва промени
за „Дийл макс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Цецка Димитрова
Ангелова на Олга Петкова Крумова; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Цецка Димитрова Ангелова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Олга Петкова Крумова, която управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
6149
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1542/2006 вписва промени за „Джи Ти
Корпорация“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Марио Димитров Сергиев
на Георги Иванов Станев; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Марио
Димитр ов Сергиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Георги Иванов
Станев; вписва нов учредителен акт.
6150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 12458/2006 вписва промени
за „МДВ логистик“ – ООД: заличава като управител Светлин Добромиров Димитров; вписва
като управители Добромир Иванов Димитров
и Миряна Петрова Калчева-Дешампем, които
управляват и представляват дружеството заедно.
6151
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19672/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шеа – Студио за красота“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 807, вх. Г, ет. 7, ап. 83, с предмет
на дейност: фризьорство, козметика, маникюр,
педикюр, масаж и други дейности, свързани с
основната дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Светла Александрова
Петрова, която управлява и представлява.
6152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19644/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гугушев файнънс
енд Акаунтинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, консултантски услуги и маркетинг в областта на продажбите на недвижими
имоти, производство и търговия на стоки и услуги в
страната и чужбина, програмни услуги, рекламна,
преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен
и международен туризъм, покупка, строеж и об-
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завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
лизинг и всякакви други дейности, разрешени от
законодателството при съобразяване и спазване
на всякакви лицензионни, регистрационни или
други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Димка
Кънчева“ – ЕООД, Стефан Марков Гугушев и
Петко Христов Ангелов се управлява и представлява от Димка Иванова Кънчева.
6153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1800/2007 вписва промени за „Мадара
Боровец“ – ЕАД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Триадица“, бул. България 111, комплекс „Ембаси Суитс“,
сграда А, ет. 2, офис 2 – 4; вписва промени в устава
на дружеството, приети с решение от 8.ХI.2007 г.
на едноличния собственик на капитала.
6154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19578/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ви Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 709,
вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, компютърни, фризьорски, строителни, ремонт, обзавеждане, преводачески и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, лизинг, строителство, дружеството
може да извършва и всякаква друга дейност,
незабранена изри чно от законодателст вото.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Валери Тодоров Георгиев, който го
управлява и представлява.
6159
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 4302/2007 вписва промени
за „Интерстрой рент“ – ООД: заличава като управител Вълкан Диянов Диянов; дружеството се
управлява и представлява от управителя Пламен
Ангелов Йорданов.
6160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19498/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аннабел – Анна Крумова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“,
бл. 253, вх. Д, ет. 4, ап. 103, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия с текстил и промишлени стоки, всякаква, разрешена от закона
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Анна Божидарова
Крумова, която го управлява и представлява.
6161
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19728/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Т
енд Т комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Лев
Толстой, бл. 55, вх. Г, ет. 7, ап. 88, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с хранителни стоки, производство, внос и износ на стоки,
услуги, транспортна и туристическа дейност и
всякакви други дейности, незабранени от закона
или другите нормативни актове. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Петър
Александров Тюлтинов, който го управлява и
представлява.
6162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19746/2007 вписа в търговския регистър
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „М икадо – Ес“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Свобода, бл. 14, вх. В,
ет. 4, ап. 48, с предмет на дейност: строителство, строително-монтажни работи, оценка на
недвижими имоти, придобиване и отчуждаване
на движими вещи и недвижими имоти и вещни
права върху такива, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина с всички, разрешени
стоки във всички, разрешени форми, производствена и търговска дейност във всички области,
спедиторска, транспортна и сервизна дейност в
страната и в чужбина, международен и вътрешен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, както и
всякаква друга стопанска или търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мариела Стефанова Василева и Петр Костов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
6163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19733/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Българска
инвестиционна компания – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, Зона Б-5,
бл. 25, ап. 63, с предмет на дейност: туристическа
дейност, в т. ч. хотелиерство и ресторантьорство,
търговия, вътрешен и международен транспорт,
спедиция, селскостопанска дейност, строителна и
проектантска дейност, пространствено оформление
на интериор и екстериор, предприемаческа дейност,
проектно-проучвателна и конструктурска дейност,
превозна и експедиторска дейност, трансфер на
технологии и ноу-хау, търговско представителство
на наши и чуждестранни юридически лица, покупка на стоки с цел преп родажба, производство
на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, сделки
с интелектуална собственост, консултантски,
рекламни, информационни услуги, маркетинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
вещи с цел продажба, лизинг, всякаква друга
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търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Марио Сотиров Воденичаров и
Уилдърт Говерт Жан Ван Дийк и се управлява
и представлява от Марио Сотиров Воденичаров.
6164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 9718/2004 вписва промени
за „Мицуи Енергийни проекти“ – ЕООД: заличава като управител Мамору Фуджи; дружеството
ще се представлява от управителите Хидеши
Сахара, Тору Обара, Хидето Асаиши, Йошинори
Кошикава, Шигеки Ода и Юня Сугавара заедно
или поотделно; останалите управители Кикуо
Йокуочи, Хироши Нии, Хсие Тиен-Минг, Томохиса
Ота, Хидетака Танака, Кимио Имагава, Дайсуке Морита, Кота Хорино, Томонори Хирокава,
Такеши Тода, Казуо Сакай и Кенджи Касахара
ще представляват дружеството винаги заедно с
някой от първите шестима управители; вписва
изменение в учредителния акт.
6165
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 2541/2004 вписва промени за „Феникс 7“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Надя Илиева Върбанова на Юри Иванов Славчев; заличава като
едноличен собственик и управител Надя Илиева
Върбанова; вписва като едноличен собственик
Юри Иванов Славчев; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Сердика“, ул. Лястовица 40; вписва промяна на предмета на дейност, както следва:
производство, търговия, монтаж и транспорт на
дограма, търговия, производство, хотелиерство,
ресторантьорство, реклама, внос-износ, търговско
представителство и посредничество, лизингова,
издателска, спедиторска и транспортна дейност,
производство и търговия със стоки и продукти
собствено производство, строителство в страната и в чужбина, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, проектиране,
всякаква друга дейност, незабранена от закона;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Веселка Славева Славчева; вписва
нов учредителен акт.
6166
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9794/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Смарт венчърс“ – ЕООД.
6167
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9794/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Смарт венчърс“ – ЕООД.
6168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20529/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Адитранс карго“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
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Обеля 2, бл. 226, вх. Г, ет. 1, ап. 72, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, всички останали незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Адриян Стефанов Рибагин, който го управлява и представлява.
6155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20434/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Константинос
пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12,
с предмет на дейност: придобиване, управление,
стопанисване и разпореждане с недвижими имоти,
строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана съгласно законите. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Константинос Ливадиотис и Софи
Капсулли Ставру и се управлява и представлява
от съдружниците заедно.
6156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20069/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фастфоруърд
проджект“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Вежен
14, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: реклама, производство и търговия с всякакъв вид
стоки и услуги, за които няма забранителен
или лицензионен режим, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, спедиторска,
строителна, транспортна дейност, консултантски
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Борисова Симеонова и
Михаил Грозданов Александров и се управлява
и представлява от Елена Борисова Симеонова.
6157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19601/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мастер копи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 200, вх. Д, ет. 6, ап. 91, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, копирни
услуги – принтиране и плотиране, продажба,
поддръжка, ремонт и консумативи за копирни
машини и офис оборудване, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
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други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Гергана Василева Недкова, която го управлява
и представлява.
6158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 5762/2004 вписва промени
за „Стар юнайтед“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Николай Петров
Тодоров на Венка Ивова Крайчева; вписва като
съдружник Венка Ивова Крайчева; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Стар юнайтед“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
6169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 11915/2002 вписва промени
за „Еко перфект“ – ООД: вписва прехвърляне
на 16 дружествени дяла от Валентин Русев Узунов на Георги Стоянов Иванов; заличава като
съдружник Валентин Русев Узунов; вписва нов
дружествен договор.
6170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 11915/2002 вписва промени
за „Еко перфект“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Георги Стоянов Иванов
и Йордан Методиев Бенов на Борислав Филипов
Филипов; заличава като съдружници Георги
Стоянов Иванов и Йордан Методиев Бенов;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Подуяне“, ул. Д-р Иван Селимински 1А;
вписва като съдружник и управител Борислав
Филипов Филипов; вписва промяна на предмета
на дейност: продажба, монтаж и сервиз на климатична, вентилационна и отоплителна техника,
счетоводство и счетоводни услуги на физически
и юридически лица, строителни, ремонтни и
довършителни дейности, производство, монтаж
и доставка на дограма, производство, монтаж
и доставка на мебели, покупка на стоки или
други вещи с цел да ги продаде в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, транспортна, лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество,
всички оставали незабранени от закона дейности; дружество се управлява и представлява
от Траянка Иванова Филипова и Борислав Филипов Филипов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
6171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 9340/2001 вписва промени
за „Таргет интернешънъл консултинг“ – ЕООД:
заличава като управител Марсилеза Георгиева
Зуламска; дружеството се управлява и представлява от Румен Александров Търкаланов; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
6172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 15092/2000 вписва промени
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за „Алдивен“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора
12, ет. 5, ап. 19; вписва промяна на предмета на
дейност, както следва: производство на мебели,
счетоводни услуги, производство и търговия с
различни видове стоки, външна и вътрешна търговия, извършването на различни видове услуги,
лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини,
материали, уреди и съоръжения в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, международен и вътрешен транспорт
покупка, строеж и сделки с недвижими имоти,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон; вписва изменение на учредителния акт.
6173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 9343/99 вписва промени
за „Евромебел“ – ООД: вписва като съдружник
Христо Ташев Шидеров; вписва прехвърляне
на 150 дружествени дяла от Адриана Василева
Михайлова на Васил Августов Михайлов; вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Адриана
Василева Михайлова на Август Здравков Михайлов; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Адриана Василева Михайлова на Христо
Ташев Шидеров.
6174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г по ф.д. № 2242/98 вписва промени
за „Автопал“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Драгомир Пеев Беевски на
Петър Драгомиров Беевски; вписва като съдружник Петър Драгомиров Беевски; заличава като
съдружник и управител Драгомир Пеев Беевски;
вписва като управител Цветана Нешева Беевска;
вписва изменения в дружествения договор.
6175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХII.2007 г. по ф.д. № 7583/97 вписва промени
за „Металекспорт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Димитър Спасов Стефанов на „Норд“ – ООД; вписва прехвърляне на 49
дружествени дяла от „Агримар холдингс“ – ООД,
на „Норд“ – ООД; заличава като съдружници
Димитър Спасов Стефанов и „Агримар холдингс“ – ООД; вписва като едноличен собственик
„Норд“ – ООД, София (рег. по ф.д. № 8478/95);
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Металекспорт“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Димитър Спасов
Стефанов; вписва нов учредителен акт.
6176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 18089/97 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Йонас – вътрешна
декорация – Йордан Настев“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
Йордан Филипов Настев на Доброслав Йорданов
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Настев и го вписва като едноличен търговец с
фирма „Йонас – вътрешна декорация – Доброслав Настев“.
6177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 12029/97 вписва промени
за „Кератон“ – ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Оборище“, ул. Оборище 131 – 135; вписва нов
дружествен договор.
6178
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХII.2007 г.
по ф.д. № 13327/96 вписва промени за „Холдинг
нов век“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 649 620 на 1 557 209 лв. чрез
издаване на нови 907 589 обикновени безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
6179
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5673/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2001 г.
на „Вилмат“ – ООД.
6180
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5673/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г.
на „Вилмат“ – ООД.
6181
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5673/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г.
на „Вилмат“ – ООД.
6182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 5673/95 вписва промени за „Вилмат“ – ООД: вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Иля Христов Казаларски
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Иля Христов Казаларски
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Марио Кръстев Марков
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Марио Кръстев Марков
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Владимир Апостолов Апостолов на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Владимир Апостолов
Апостолов на „Вилмат груп“ – АД; вписва като
съдружник „Вилмат груп“ – АД.
6183
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1593/93 вписва промени
за „Фидес интерконсулт“ – ООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Средец“,
ул. Св. Климент Охридски 4.
6184
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18969/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КБК АЗПО
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Николай Хайтов 2,
вх. В, офис 1, с предмет на дейност: строителство,
търговия със строителни материали в страната
и чужбина, изграждане на жилищни и обществени сгради, метални халета и конструкции,
търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки,
търговско представителство и посредничество,
складови и комисионни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, маркетинг, рекламна дейност,
проектиране, организация на производството и
обзавеждане на жилищни сгради, вили, административни сгради и отдаване под наем, както и
свързаните съпътстващи и обслужващи дейности,
строително-ремонтна дейност и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със
съдружници „Комфорт КБК груп“ – ООД, Борис
Василиевич Азаркевич и Евгений Алексеевич
Пояркин и се управлява и представлява от управителя Виталий Николаевич Курдогло, като
за валидността на всички договори, сключени
от него на стойност над 10 000 лв. е необходимо
решение на общото събрание на съдружниците,
прието с обикновено мнозинство.
6185
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20588/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евроконсулт БГ
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 40, ет. 2,
с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт,
специфични т ърговск и операции, т ърговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, лизингова, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултантска, сервизна,
издателска дейност в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, управление
и експлоатация на недвижими имоти, покупка,
строеж на недвижими имоти с цел продажба
и всички други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина
Кирилова Костова и Веселин Пламенов Въжаров и се управлява и представлява от Ивелина
Кирилова Костова.
6186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20596/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теола турс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 79А, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: туроператорски, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни, импресарски и други
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услуги, проектантска, рекламна, дизайнерска
и информационна дейност, търговско представителство, комисионерство, посредничество и
агентство в страната и чужбина на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешно- и външнот ърговска дейност чрез
внос, износ, обменни, бартерни, комисионни,
лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и
операции, изкупуване, производство и продажба
на всякакъв вид стоки и услуги, както и всякакъв вид други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Светла Стоянова Паскалева, която го
управлява и представлява.
6187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19261/2007 вписа в търговския регистър
дру жест во с ог рани чена от говорност „Ау то
драйв“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Витоша 25,
ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба
на автомобили, строителство и продажба на постройки, архитектурни и проектантски услуги,
дизайн, производство на и търговия със строителни материали и селскостопанска продукция,
строителство, туризъм и хотелиерство, външна
и вътрешна търговия, посредническа и комисионна дейност, инвестиционна дейност, участие в
приватизационни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, всякаква друга незабранена дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитриос
Евангелинос и Тихомир Здравков Панев и се управлява и представлява от Димитриос Евангелинос.
6188

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на железничаря“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на 25.11.2010 г.
в 15 ч. в приемната зала на ул. Иван Вазов 3 при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата на клуба за изминалата 2009 г.; 2. доклад
за извършената финансова ревизия; 3. избор на
ново ръководство.
8064
52. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните одитори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
26.11.2010 г. в 14 ч. в Шератон София – хотел Балкан (адрес София 1000, пл. Света Неделя 5), при
следния дневен ред: 1. представяне на програма
за дейността на ИВОБ през 2011 г.; 2. приемане
на бюджета на ИВОБ за 2011 г.; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. организационни въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8018
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30. – Управителният съвет на КХГ „Левски – Витоша“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете си на 27.11.2010 г. в 18 ч. в приемната на зала на клуба при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет през
изтеклия период; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. избор на нови и освобождаване на стари
членове на клуба; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на същото място в същия ден и
при същия дневен ред след 1 час.
7817
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка асоциация за стопанска инициатива“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на асоциацията свиква
редовно годишно общо събрание на 29.11.2010 г.
в 16 ч. в седалището на асоциацията в София,
район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев 30,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от
длъжност на един от членовете на управителния съвет и избор на негово място на нов член
на управителния съвет; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час след обявеното на същото
място и при същия дневен ред.
7820
40. – Управителният съвет на сдружение „Сан
Франциск“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 8 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 29.11.2010 г. в 18 ч. в София, ж.к.
Младост 1А, бл. 507, вх. 1, ап. 20, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. промени в управителния съвет; 3. промени в
състава на членовете на сдружението; 4. разни.
Писмените материали за общото събрание са
на разположение на членовете в адреса на управлението на сдружението в София, ж.к. Младост
1А, бл. 507, вх. 1, ап. 20. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7898
20. – Управителният съвет на сдружение
„Щастливо семейство“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно
общо събрание на сдружението на 30.11.2010 г.
в 18 ч. в сградата на сдружението в София, ул.
Денкоглу 23, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС; 2. финансов отчет за
приходите и разходите; 3. промяна на адреса на
управление на сдружението; 4. промяна на устава на сдружението; 5. промяна в състава на УС
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7822
23. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство „Хаджи Димитър“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.11.2010 г. в 18,30 ч. в София,
ул. Генерал Липранди 5, сградата на 42-ро ОУ
„Хаджи Димитър“, при следния дневен ред: 1.
план-програма за дейността на сдружението за
учебната 2010 – 2011 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. други.
7961
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10. – Управителният съвет на Сдружението на
българските зъболекари, София, на основание
чл. 16, ал. 1 и чл. 17 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна отчетна конференция на 30.11.2010 г. в 10 ч. в конферентна
зала № 5 на парк-хотел „Москва“ в София при
следния дневен ред: 1. годишен отчетен доклад
и финансов отчет на управителния съвет на
СБЗ за дейността на сдружението; 2. дискусия,
обсъждане и приемане на доклада; 3. обсъждане
и приемане на годишната програма за дейността
на СБЗ; 4. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на конференцията. При липса на кворум на основание чл. 18,
ал. 2 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
конференцията ще се проведе от 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
7962
40. – Управителният съвет на сдружение
„Евротенденции“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 29.11.2010 г. в 11 ч. във Велико Търново, ул.
Ниш 2А, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членовете на управителния
съвет поради изтичане на мандата им; 2. освобождаване на членовете на контролния съвет
поради изтичане на мандата им; 3. промени в
устава на сдружението; 4. избиране на нов състав
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21
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от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
7813
20. – Управителният съвет на Гимнастически
клуб „Етър – Юнак“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 30.11.2010 г. в 18 ч. в Младежкия
дом на Велико Търново, ул. Христо Ботев 15А,
при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия
период; 2. избор на ръководни органи на клуба.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 19 ч.
7963
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб „Боди спорт – груп“, гр. Кубрат, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно
отчетно събрание на сдружението на 30.11.2010 г.
в 9,30 ч. в гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 22,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на клуба през 2009 г.; 2. приемане на годишния
финансово-счетоводен отчет за 2009 г. и освобождаване на УС от отговорност; 3. разни. Канят се
всички пълнолетни членове на клуба да упражнят
правото си на глас по въпросите от дневния ред.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
7558

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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