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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
насърчаване на научните изследвания (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г. и
бр. 74 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Насърчаването на научноизследователската дейност по ал. 1 включва и стимулиране
на международното научно сътрудничество,
на участието в европейски и трансевропейски
научни програми, както и участието в създаването на общоевропейско изследователско
пространство.“
§ 2. В чл. 5 т. 4 се изменя така:
„4. национално и/или международно експертно независимо оценяване и наблюдение
на научните изследвания и на резултатите
от тях;“.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 2 и 3:
„2. създава условия за съгласуваност на
политиките в областта на образованието,
науката и иновациите;
3. насърчава взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане
на инструменти за общи действия;“
б) досегашната т. 2 става т. 4;
в) досегашната т. 3 става т. 5 и в нея думата
„специалисти“ се заменя с „учени“;
г) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея накрая
се добавя „и проекти“;
д) създава се нова т. 7:
„7. насърчава изгра ж дането на нау чна
инфраструктура, на достъп до електронни
научни бази данни;“
е) досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 8 и 9;
ж) създават се т. 10 – 13:
„10. създава инструменти за стимулиране
на заявителската активност за закрила на изобретенията и полезните модели, разработени в
резултат на научноизследователската дейност;
11. съдейства за достигане на научния продукт и неговото разпространение във всички
области на икономиката;
12. подк реп я дейност и, насочени к ъм
отваряне на пазара на труда и създаване на
мостови структури между университетите,
научните организации и бизнеса;
13. подпомага и насърчава научните изследвания чрез подкрепа на международни
програми и инициативи на принципа на
споделено финансиране;“
з) досегашната т. 7 става т. 14;
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и) създава се т. 15:
„15. създава специализирана рамка, ред и
условия за експлоатация на уникална научна
инфраструктура.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерският съвет определя условията и реда за подпомагане и стимулиране на
внедряването на научни продукти и тяхното
разпространение във всички области.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) За стимулиране на български
учени и научни колективи министърът на
образованието, младежта и науката може да
учредява награди за принос и постижения в
областта на научните изследвания.
(2) Наградите по ал. 1 се присъждат при
условия и по ред, определени с акта за учредяването им.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „анализ и отчет“ се заменят
с „анализ на състоянието“;
б) в т. 2 думите „и план за действие“ се
заличават, а думата „включващи“ се заменя
с „включваща“.
2. В ал. 4 думите „Отчетът и анализът се
изготвят“ се заменят с „Анализът се изготвя“.
§ 6. Създават се чл. 7а и 7б:
„Чл. 7а. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката издава правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища
и научните организации, както и на дейността
на фонд „Научни изследвания“.
(2) Научноизследователската дейност на
висшите училища и на научните организации,
както и дейността на фонд „Научни изследвания“ се оценяват периодично на базата на
критерии и при условия и по ред, определени
с правилника по ал. 1.
Чл. 7б. (1) Министерството на образованието, младежта и науката поддържа регистър
за научната дейност в Република България,
който съдържа следните данни:
1. научни организации и висши училища;
2. учени в Република България;
3. информация за националните и межд у народни т е нау чни п роек т и, изт очника
на финансиране, ръководителите, научните
постижения и публикациите, свързани с проектите, освен ако не противоречи на Закона
за защита на класифицираната информация;
4. получените от научните организации и
висшите училища ресурси от националния
бюджет, бюджета на Общността и от други
източници;
5. научна инфраструктура и научни комплекси;
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6. програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата.
(2) Физическите и юридическите лица,
кандидатствали и получили финансиране за
научнои зследователска дейност по реда на
този закон и на други нормативни актове
и фонд „Научни изследвания“, изпращат в
Министерството на образованието, младежта
и науката данните по ал. 1 за включване в
регистъра за научната дейност.“
§ 7. В чл. 8 думите „Национален съвет за
научни изследвания“ се заменят с „Национален съвет за наука и иновации“.
§ 8. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 9. В чл. 11 думите „Националния съвет
за научни изследвания“ се заменят с „Националния съвет за наука и иновации“.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фонд „Научни изследвания“ има за цел
да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени със:
1. Националната стратегия за научни изследвания;
2. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други
европейски и трансевропейски инициативи;
3. Европейската и националната пътна карта
за научноизследователска инфраструктура.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Фонд „Научни изследвания“ работи
в координация с другите финансиращи институции на приложни научни изследвания.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол на
дейността на фонд „Научни изследвания“.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Към фонд „Научни изследвания“
се създават временни и постоянни научноекспертни комисии.
(2) Временните научно-експертни комисии
организират оценяването и извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски проекти в съответствие с
критериите по чл. 25 и съответната методика
за оценка и класиране на кандидатстващите
за финансиране проекти, одобрена от Изпълнителния съвет.
(3) Постоянните научно-експертни комисии
извършват анализ и оценка на изпълнението
на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления.“
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§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Националните и международните оценители получават възнаграждение въз основа
на договор, сключен с управителя на фонд
„Научни изследвания“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 13. Членове 19 и 20 се отменят.
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 след думата „фундаментални“ се
добавя „и приложни“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. поддържане на научна инфраструктура
и научни комплекси;“.
3. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11
стават съответно т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
§ 15. В чл. 23, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. подпомага нау чноизследователската
дейност и професионалното развитие на млади
учени, докторанти и постдокторанти;
5. финансира проекти въз основа на схеми за финансиране на научни изследвания с
участието на бизнеса като бенефициент на
научния продукт.“
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. насоченост на изследванията в съответствие с Националната стратегия за научни
изследвания;“.
2. Досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно
т. 2, 3 и 4.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думите „свързани с“ се добавя „нови знания и“.
4. Точка 6 се отменя.
5. Досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя
така:
„7. законосъобразност, икономичност, целесъобразност и балансираност на разходите.“
§ 17. В чл. 27, изречение първо след думите „централен ежедневник“ се добавя „и
на интернет страницата на фонд „Научни
изследвания“.
§ 18. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Конку рсните нау чни проекти
задължително съдържат:
1. анализ на състоянието на изследванията
по проблема;
2. цели на проекта, хипотези и подходи за
постигането им;
3. методи, апаратура и изследователски
техники;
4. план на изследванията и на дейностите,
изпълнявани от участниците и членовете на
научния колектив;
5. очаквани резултати;
6. план за реализация и разпространение
на резултатите от научния проект;
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7. обоснован финансов план.“
§ 19. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Оценяването и класирането на
представените проекти се извършва съобразно
критериите по чл. 25, методиката по чл. 15,
ал. 2 и при условия и по ред, определени с
Правилника на фонд „Научни изследвания“.“
§ 20. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Конкурсните проекти се оценяват от независими национални и/или международни оценители.
(2) Временните научно-експертни комисии
представят на Изпълнителния съвет резултатите от проведените конкурси и класираните
проекти съобразно получените оценки.
(3) Въз основа на класирането за всеки
конкурс, извършено по реда на чл. 28, Изпълнителният съвет с решение определя проектите, които ще бъдат финансирани, и размера
на средствата, които им се предоставят, в
рамките на общия размер на определените
за конкурса финансови средства.
(4) Въз основа на решението по ал. 3 управителят на фонд „Научни изследвания“
сключва договор, с който се определят условията за финансиране и изпълнение на всеки
от определените за финансиране проекти.“
§ 21. Създава се чл. 29а:
„Чл.29а. Всеки проект се финансира самостоятелно и независимо от други проекти,
съобразно заложените в него цели, план за
изпълнение, финансов план и очаквани резултати.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Членовете на Изпълнителния
съвет на фонд „Научни изследвания“ не могат да кандидатстват по време на мандата си
самостоятелно и/или като членове на научни
колективи за финансиране от фонда.
(2) Членовете на временните научно-експертни комисии не могат да кандидатстват
по време на мандата си самостоятелно и/
или като членове на научни колективи за
финансиране от фонда в конкурсите, които
те организират и наблюдават.
(3) Членовете на постоянните нау чноекспертни комисии не могат да оценяват
изпълнението на текущи проекти, в които
участват самостоятелно и/или като членове
на научни колективи.“
§ 23. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Средства от фонд „Научни изследвания“ могат да се изразходват за придобиване
и поддържане на права на интелектуалната
собственост, включително за разходи, свързани с придобиване и поддържане на патенти.“
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
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„5. „Млад учен“ е лице, което извършва
научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна
организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, но не
повече от 10 години след придобиването є.“
2. Създават се т. 6, 7 и 8:
„6. „Докторант“ е учен, който е в процес
на придобиване на образователна и научна
степен „доктор“.
7. „Постдокторант“ е учен, който е придобил
образователна и научна степен „доктор“, но
не повече от 5 години след придобиването є.
8. „Уникална научна инфраструктура“ са
съоръжения, научни центрове и интегрирани
комплекси, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат специализирано научно обслужване,
нямат аналог на национално ниво и/или са
партньорска структура на инфраструктури,
определени от Европейския стратегически
форум за изследователски инфраструктури
и включени в Европейската пътна карта за
научноизследователска инфраструктура.“
Заключителна разпоредба
§ 25. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон министърът на образованието, младежта и науката:
1. издава правилника по чл. 7а;
2. привежда в съответствие с този закон
съгласувано с министъра на финансите Правилника на фонд „Научни изследвания“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

8180

РЕШЕНИЕ

за избиране на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 91а,
ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от
Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Избира Константин Любенов Пенчев за
омбудсман.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 7 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
8451
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РЕШЕНИЕ
относно извършване на проверка на подписка
към предложение за произвеждане на нацио
нален референдум
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление
РЕШИ:
1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО) при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството проверка на
данните от подписката на граждани, подкрепящи предложението за произвеждане на
национален референдум с въпрос „Против ли
сте членството на Турция в Европейския съюз“.
2. Проверката по т. 1 обхваща записите
от трите имена, ЕГН и постоянен адрес при
наличието на подпис. Ако в хода на проверката се установят 200 000 коректни записа на
подписи на граждани с избирателни права,
Главна дирекция „ГРАО“ прекратява проверката и уведомява председателя на Народното
събрание за резултата.
3. Проверката по т. 1 се извършва по
следния ред:
а) главният секретар на Народното събрание предава по опис приетата от Народното
събрание подписка с данните на гражданите,
подкрепящи предложението за произвеждане
на национален референдум с въпрос „Против
ли сте членството на Турция в Европейския
съюз“ на упълномощен за целта служител на
Главна дирекция „ГРАО“;
б) след проверка на данните от подписката
се съставя протокол в два екземпляра – за
Главна дирекция „ГРАО“ и за Народното съб
рание, който съдържа информацията относно
данните по чл. 12, ал. 4 от Закона за пряко
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление.
4. След приключване на проверката председателят на Народното събрание уведомява
водещата комисия и другите комисии, на които
е разпределено предложението за произвеждане на референдум, за получените резултати,
като им изпраща протокола по т. 3.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 20 октомври 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8481
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 290
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Александър Йосифов
Йосифов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големите му заслуги в областта
на културата, изкуството и образованието и по
повод 70 години от рождението му.
Издаден в София на 18 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
8482

УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Михаил Динев Петров с
орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги към Република
България в областта на финансово-контролната
система и по повод 75 години от рождението му.
Издаден в София на 18 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
8483

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на безвъзмездна хуманитар
на помощ на Ислямска република Пакистан
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя безвъзмездна хуманитарна помощ от освободени с възстановяване държавни резерви на Ислямска

ВЕСТНИК
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република Пакистан във вид на имущество
на обща стойност 7022 лв. съгласно приложението.
(2) Помощта по ал. 1 да се предостави на
Министерството на здравето на Ислямска
република Пакистан.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави средства от централния бюджет за
2010 г. по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
в размер 7022 лв. за възстановяване на лекарствените продукти по чл. 1, предоставени
от агенцията.
Чл. 3. Министърът на финансите да предостави средства от централния бюджет за
2010 г. по бюджета на Министерството на
вътрешните работи в размер 1200 лв. за
събирането, опаковането, палетизирането,
етикетирането, транспортирането по въздух
до Милано – Република Италия, митнически
такси, натоварване на самолет и застраховка
на помощта по чл. 1.
Чл. 4. Средствата по чл. 2 и 3 да се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет за 2010 г. средства за официална
помощ за развитие.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи и на председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
да извърши по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет налагащите се промени на бюджетите за 2010 г.
на Министерството на вътрешните работи
и на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на финансите и на председателя
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“.
§ 3. 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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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Лекарствени продукти, предоставени като хуманитарна помощ за Ислямска република Пакистан
Наименование

Количество

Единична цена
в лв. с ДДС

Обща стойност
в лв. с ДДС

Индометацин tbt
25 мг × 30 бр.

6280 опаковки

0,90 лв.

5652 лв.

Пропранолол tbt
25 мг × 50 бр.

1000 опаковки

1,37 лв.

1370 лв.

Всичко:

7022 лв.

8309

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за допингов контрол
при тренировъчна и състезателна дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна
дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за допингов
контрол при тренировъчна и състезателна
дейност, приета с Постановление № 128 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 54
от 2008 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност
Г л а в а

п ъ р в а

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат организацията и контролът за предотвратяване
употребата на допинг вещества и методи
от спортисти и спортно-технически лица,
установяването на допинг нарушенията и
налаганите санкции.
(2) Наредбата се прилага спрямо спортните
организации и техните членове, спортисти и
спрямо всички лица, които участват в спортно-състезателната и тренировъчната дейност.
(3) Употребата на допинг е забранена за
всички спортисти по време на тренировки и
състезания, провеждани и организирани на
територията на Република България.

Чл. 2. (1) Орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу
допинга в спорта е Антидопинговият център
към министъра на физическото възпитание
и спорта.
(2) А нтидопинговият цент ър извършва
дейността си въз основа на годишен план,
утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Министерският съвет по предложение
на министъра на физическото възпитание и
спорта приема правилник за организацията
на дейността на Антидопинговия център.
Чл. 3. Лицата, у частващи в дейност та
по осъществяване на допингов контрол, са
длъжни да пазят и да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка и
по повод на тяхната работа, освен в случаите,
посочени в наредбата.
Чл. 4. (1) На допингов контрол подлежат:
1. спортистите по време на подготовка, по
време на състезания или след приключване
на състезания, включени в държавния спортен календар на територията на Република
България;
2. спортистите от страните, подписали
Допълнителния протокол към Конвенцията
срещу употребата на допинг на Съвета на
Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във
Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.), ратифициран
със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17
от 2005 г.), когато те осъществяват състезателна и тренировъчна спортна дейност на
територията на Република България;
3. спортистите, участващи в международни
състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни
организации.
(2) Допинговият контрол се извършва въз
основа на годишния план за дейността на
Антидопинговия център.
(3) Извън случаите по ал. 2 допингов контрол може да бъде извършен и по искане на:
1. международна спортна организация;
2. лицензирана спортна организация или
нейни членове;
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3. спортна организация от страна, подписала
Допълнителния протокол към Конвенцията
срещу употребата на допинг на Съвета на
Европа, осъществяваща състезателна и тренировъчна спортна дейност на територията
на Република България;
(4) Искания от организация за допинговия
контрол по ал. 3 могат да бъдат отправяни
само по администрирания от нея спорт и се
заплащат съгласно тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра
на физическото възпитание и спорта.
Чл. 5. Спортните организации са длъжни
да уведомят незабавно Министерството на
физическото възпитание и спорта, Антидопинговия център и Българския олимпийски
комитет при установяване на допинг нарушения от друг контролен орган.
Чл. 6. (1) Допинг нарушенията противоречат на спортната и медицинската етика и
се изразяват във:
1. наличие на забранено вещество, негови
метаболити или маркери в допинг проба на
спортист;
2. употреба на забранено вещество или
метод от спортист;
3. отказ за участие или неучастие на спортист без уважителна причина в процедура по
вземане на допинг проби;
4. нарушаване на изискванията, свързани
със задължението на спортиста да е на разположение за извънсъстезателен допингов
контрол;
5. незаконна намеса в която и да е част от
процедурата по допингов контрол от:
а) спортист;
б) спортно-техническо лице;
6. притежание на забранено вещество или
метод от:
а) спортист;
б) спортно-техническо лице;
7. трафик на забранени вещества или методи от:
а) спортист;
б) спортно-техническо лице;
8. предписание и/или прилагане на забранено вещество или метод върху спортист
по време на състезание от спортно-техническо лице или лице от медицинския екип на
спортиста.
(2) Допингът е проява на едно или повече
от допинг нарушенията по ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПИНГОВИЯ
КОНТРОЛ
Раздел І
Задължения и отговорности на спортистите,
спортно-техническите и медицинските лица
Чл. 7. Всеки спортист е длъжен да не позволява постъпването на забранени вещества
в организма.
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Чл. 8. (1) Всеки спортист, определен за
допингов контрол, е длъжен да се яви пред
антидопинговите екипи, дори и при отказ от
участие в състезанието или тренировката.
(2) Определен за допингов контрол спортист се освобож дава от председател я на
антидопингови я ек ип и деж у рни я лекар,
когато спортистът е прекратил участието си
в срещата или тренировката по медицински
показания и е транспортиран до лечебно заведение. Председателят на антидопинговия
екип и дежурният лекар изпращат писмен
доклад за това до изпълнителния директор
на Антидопинговия център.
(3) В случаите, когато спортист е прекратил
участието си в състезанието по медицински
показания, на допингов контрол подлежи
предварително изтеглената резерва.
Чл. 9. (1) Спортист – участник в състезание,
е длъжен след приключването му и преди
напускане на спортния обект да провери при
антидопинговия екип дали е определен за
допингов контрол.
(2) Спортист, определен за допингов контрол извън състезание, е длъжен да се яви за
вземане на проба от антидопинговия екип в
определения в уведомлението по чл. 28 срок.
Чл. 10. (1) Спортистите са длъжни да предоставят точна и актуална информация за местонахождението си на лицензираната спортна
организация, в която са картотекирани.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща на
всеки 3 месеца от съответната лицензирана
спортна организаци я до А нтидопингови я
център, а при всяка настъпила промяна информацията се предоставя незабавно.
(3) Информацията може да се използва само
за планиране, координиране и провеждане на
допинг контрол при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни.
(4) Антидопинговият център може по всяко
време да изисква допълнителна информация от
съответната лицензирана спортна организация
за местонахождението на отделни спортисти.
(5) Спортист с наложено наказание спиране
или лишаване от състезателни права подлежи
на периодичен извънсъстезателен допингов
контрол и е длъжен при поискване да предоставя на Антидопинговия център информация
за местонахождението си по време на срока
на наказанието.
Чл. 11. (1) Спортистите носят отговорност
за всяко забранено вещество или негов метаболит или маркер, открити в техните допинг
проби, както и за притежанието на ресурс за
прилагане на забранен метод.
(2) Спортистите не носят отговорността
по ал. 1, ако:
1. се установи, че забраненото вещество е
образувано ендогенно;
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2. забраненото вещество, неговият метаболит или маркер не надвишава граничното
ниво, определено в Забранителния списък
на Световната антидопингова агенция или
в Международния стандарт за лаборатории;
3. са получили разрешение за терапевтична
употреба на откритите забранени вещества или
методи и концентрацията им не надвишава
съществено терапевтично определената доза;
4. употребата на откритото забранено вещество или метод е следствие от предприети
спешни медицински мерки, възпрепятстващи
тежки увреждания на спортиста.
(3) Спортистите са длъжни да информират
лекуващите ги лекари за отговорността си
по ал. 1.
Чл. 12. Лицензираните спортни организации приемат с решение на управителния си
орган антидопингови правила, съобразени
с изискванията на Световния антидопингов
кодекс и наредбата.
Чл. 13. (1) Медицинските лица, работещи
в областта на спорта, при лечение на спортисти са длъжни:
1. да не препоръчват, предписват или дават
лекарства, съдържащи забранени вещества,
ако те могат да бъдат заменени с други, които
не съдържат такива вещества;
2. да не препоръчват, предписват или предлагат използването на забранени методи, ако
те могат да бъдат заменени с други, които не
са забранени.
(2) Медицинските лица, работещи в област
та на спорта, при лечение на спортисти може
да не спазят правилата по ал. 1 при условие на
спешност и липса на продукти, субстанции или
налични методи, като информират спортиста,
за да се изиска разрешение за терапевтична
употреба в съответствие с Международните
стандарти за терапевтична употреба на Световната антидопингова агенция.
Раздел ІІ
Забранителен списък и Разрешение за тера
певтична употреба
Чл. 14. (1) Световната антидопингова агенция ежегодно изготвя Забранителен списък, в
който изчерпателно се изброяват забранените
вещества и методи.
(2) Забранителният списък се разпространява от Антидопинговия център до всички
лицензирани спортни организации и Българския олимпийски комитет и се публикува
на интернет страницата на Антидопинговия
център и на Министерството на физическото
възпитание и спорта.
(3) Забранителният списък се прилага към
антидопинговите правила, приети от всяка
лицензирана спортна организация.
Чл. 15. (1) Разрешение за терапевтична
употреба се издава от:
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1. изпълнителния директор на Антодопинговия център – когато спортистът се подготвя
за или му предстои участие в състезание,
включено в държавния спортен календар;
2. международна спортна организация – когато спортистът се подготвя за или му предстои
участие в международно спортно състезание.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 изпълнителният
директор на Антидопинговия център в срок до
два дни от получаване на молбата със заповед
издава или отказва издаване на разрешение за
терапевтична употреба. Заповедта на изпълнителния директор подлежи на обжалване в
3-дневен срок пред Дисциплинарната комисия
към Българския олимпийски комитет.
(3) Антидопинговият център предоставя
информация на Световната антидопингова
агенция и на съответната лицензирана спортна
организация за решенията на изпълнителния
директор по ал. 2.
(4) Световната антидопингова агенция има
право да преразгледа заповедта за издаване
или отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба, както и да я отмени, в
случай че установи, че не е спазен международният стандарт за издаване на разрешение
за терапевтична употреба.
Раздел IIІ
Антидопингови екипи
Чл. 16. (1) Процедурата по вземане, съхраняване, транспортиране и предаване на проби
за допингов контрол се осъществява от антидопингови екипи при спазване правилата на
Международния стандарт за допингов контрол.
(2) Списъкът на лицата, които имат право
да участват в антидопингови екипи, се утвърждава със заповед на изпълнителния директор
на Антидопинговия център.
(3) Съставът на всеки антидопингов екип
е от поне двама членове, един от които е
председател, и се определя със заповед на
изпълнителния директор на Антидопинговия център. Със заповедта изпълнителният
директор може да определи служител от
Антидопинговия център, който да упражнява
контрол върху дейността на екипа.
(4) В състава на антидопинговите екипи
не могат да бъдат включвани лица, които:
1. са наказвани за допинг нарушения;
2. работят в Лабораторията за допингов
контрол;
3. работят по трудово правоотношение
или на граж дански договор към спортна
организация;
4. представляват или са членове на ръководен орган на спортна организация.
(5) Възнагражденията на антидопинговите
екипи за осъществяваната от тях дейност по
ал. 1 са за сметка на бюджета на Антидопинговия център.
Чл. 17. Антидопинговият екип:
1. взема проби от биологичен материал от
спортистите, подлежащи на допингов контрол;
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2. констатира допинг нарушения в дейността на спортисти и длъжностни лица от
спортно-техническия или медицинския екип
на спортист или отбор;
3. попълва документацията, свързана с
вземане на допинг проби и констатиране на
нарушения, и носи отговорност за правилното
отразяване на всички данни;
4. отговаря за правилното вземане, съхраняване, транспортиране и своевременното
предаване на пробите в Лабораторията за
допингов контрол.
Чл. 18. (1) Във връзка с констатиране на
допинг нарушения по чл. 6, ал. 1 членовете
на антидопинговия екип имат право да извършват проверка на личния багаж и вещи
на спортистите, треньорите и всички други
лица от спортно-техническия и медицинския
екип на спортист или отбор.
(2) При откриване на вещество при проверката по ал. 1, за което има съмнение, че е
включено в Забранителния списък, членовете
на антидопинговия екип имат право да изземат
за анализ проба от веществото.
(3) За иззетата проба по ал. 2 се попълва
формуляр по образеца, посочен в чл. 35, ал. 1,
и пробата се изпраща за анализ в Лабораторията за допингов контрол по реда на чл. 36.
Чл. 19. Организаторите на състезания са
длъжни да осигурят условия за работа на
антидопинговите екипи.
Чл. 20. Лабораторният анализ на допинг
пробите, взети от антидопинговите екипи,
се извършва от акредитирани или одобрени
от Световната антидопингова агенция лаборатории.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРИ ПО ДОПИНГОВ КОНТРОЛ
Раздел I
Подбор на спортисти за допингов контрол
Чл. 21. (1) На допингов контрол подлежат:
1. по време на състезание:
а) при индивидуалните спортове – класиралите се на първите три места и други
спортисти по жребий;
б) при колективните спортове – чрез жребий се определ ят по двама спорт ист и и
един – за резерва, от всеки отбор от заявените
за участие в срещата;
в) всеки спортист, поставил световен, европейски или национален рекорд;
г) спортисти, определени от председателя
на Антидопинговия екип;
2. извън състезание – спортисти, участващи
в тренировъчен процес, включително спортисти, изтърпяващи наказания за употреба на
допинг вещества.
(2) Когато при извършен по реда на ал. 1
допингов контрол бъдат установени допинг
нарушения от двама или повече спортисти
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от един и същ отбор, се извършва разширен
допингов контрол, който може да обхване
всички спортисти от отбора.
Чл. 22. (1) Тегленето на жребий за определяне на спортисти за допингов контрол
при индивидуалните спортове се извършва
от председателя на антидопинговия екип
съвместно с главния съдия на състезанието,
а при колективните спортове – и с по един
представител на отборите.
(2) Тегленето на жребий при индивидуалните спортове се извършва преди започване
на състезанието – за определяне на дисциплините и/или категориите, и в края на
състезанието – за определяне на спортистите.
(3) Тегленето на жребий при колективните
спортове се извършва:
1. за футболни срещи – по време на редовната почивка между полувремената;
2. за останалите колективни спортове – в
последната почивка преди края на състезанието.
Чл. 23. При определяне на спортистите,
подлежащи на допингов контрол по време на
състезание, могат да присъстват представители на Антидопинговия център, съответните
спортни организации и организационните
комитети на състезанието.
Раздел II
Вземане на допинг проби
Чл. 24. Процедурата по вземане на допинг
проби се осъществява по начин, който гарантира целостта, сигурността и идентичността
на пробата, при зачитане на личната свобода
и достойнство на спортиста и в съответствие
с Международния стандарт на Световната
антидопингова агенция.
Чл. 25. (1) Вземането на допинг пробите
се извършва в специално оборудвано за целта
място, наричано допинг станция.
(2) Допинг станцията трябва да осигурява
уединено даване на допинг пробата от спортиста и възможност за контрол от членовете
на антидопинговите екипи с цел недопускане
на нейното манипулиране.
Чл. 26. При уведомяване за допингов контрол и вземане на допинг проби членовете
на антидопинговите екипи са длъжни да се
легитимират с официален документ, издаден
от изпълнителния директор на Антидопинговия център.
Чл. 27. (1) По време на състезание определените за допингов контрол спортисти
се уведомяват писмено непосредствено след
приключване на участието им в спортната
дисциплина.
(2) Оригиналът на уведомлението за допингов контрол се прилага към протокола за
взетата допинг проба.
(3) Формулярите за уведомление за допингов контрол, както и протоколът за вземане
на допинг проба трябва да съответстват на
Международния стандарт за допингов контрол.
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Чл. 28. (1) При провеждане на допингов
контрол извън състезание антидопинговите
екипи установяват местонахож дението на
определения спортист и го уведомяват за
допинговия контрол, като посочват мястото
и времето, определени за даване на допинг
пробата.
(2) Уведомяването по ал. 1 за допингов
контрол трябва да е направено писмено или
по телефон, имейл, факс или по друг подходящ начин.
Чл. 29. (1) Спортистите, определени за
допингов контрол по време на състезание,
се явяват в допинг станцията за контрол
незабавно след връчване на уведомлението.
(2) Спортистите, определени за допингов
контрол, които имат непосредствено участие и
в друго състезание или дисциплина, се явяват
в допинг станцията незабавно след завършване на последното си участие в състезание
или дисциплина.
(3) Спортистите, определени за допингов
контрол извън състезание, се явяват в допинг
станцията за контрол в срока, определен с
уведомлението.
Чл. 30. (1) Всеки спортист, определен за
допингов контрол, има право да се яви в допинг станцията с придружител – лекар, треньор или служебно лице, а при международни
състезания се допуска и преводач.
(2) Спортист, ненавършил 18-годишна възраст, има право да бъде придружен в допинг
станцията освен от лицата по ал. 1 и от един
от законните си представители.
(3) Спортист с увреждания има право да
бъде придружен в допинг станцията освен от
лицата по ал. 1 и от лице, посочено от него.
(4) Лицата, придружаващи спортиста, могат
да присъстват при процедурата по вземане на
пробата освен при физиологичните действия
на спортиста по даване на уринна проба.
Чл. 31. (1) Спортистът удостоверява самоличността си с лична карта, военна книжка,
шофьорска книжка, задграничен паспорт или
с акредитационна карта за спортно състезание
със снимка.
(2) Спортистът няма право да напуска
допинг станцията без разрешение от председателя на антидопинговия екип. В случай че
получи разрешение за временно напускане на
допинг станцията, спортистът задължително
се придружава от член на антидопинговия
екип за времето на отсъствието му.
Чл. 32. Председателят или член на антидопинговия екип е длъжен да обясни на
спортиста и на неговите придружители последователността на действията при процедурата
за вземане на пробата.
Чл. 33. (1) Използваните от антидопинговия екип комплекти технически пособия за
вземане на допинг проби трябва да отговарят
на Международните стандарти на Световната
антидопингова агенция.
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(2) Всеки комплект технически пособия за
вземане на допинг проба трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да има уникален номер;
2. системата на запечатване на пробите
да осигурява невъзможност за тяхното манипулиране;
3. да осигурява анонимност на спортистите,
дали пробите;
4. да гарантира стерилност и еднократната
им употреба.
Чл. 34. (1) Процедурите за вземане на
кръвни допинг проби трябва да отговарят на
международно признатите стандартни предпазни мерки.
(2) Кръвната проба се взема от член на
антидопинговия екип с медицинска квалификация.
(3) Взетото количество кръв трябва да отговаря на изискванията за анализ на пробата.
Запечатаните кръвни проби се съхраняват в
съответствие с Международния стандарт за
вземане на кръвни проби.
Чл. 35. (1) За взетата допинг проба се
попълва формуляр по образец, утвърден от
Световната антидопингова агенция, съгласно
приложението.
(2) В протокола за взетата допинг проба
се записват възраженията за нарушения на
процедурата за вземане на пробите.
(3) Възражения за нарушения могат да
правят лицата по чл. 30.
(4) Екземпляр от протокола със записаните в него възражения за нарушение на
процедурата за вземане на проба се представя
на Контролно-медицинската комисия при
Антидопинговия център от председателя на
антидопинговия екип не по-късно от 24 часа
след приключване на процедурата.
Чл. 36. (1) След даването на последната
допинг проба от спортистите, определени
за допинг контрол, антидопинговият екип
осигурява транспортиране на пробите, гарантиращо тяхната цялост, идентичност и
годност до предаването им на лаборатория
за допингов контрол.
(2) Допинг пробите се транспортират за
анализ в лаборатория за допингов контрол
в специални запечатани транспортни контейнери, съпроводени с всички необходими
документи.
(3) Транспортирането на допинг пробите
се осъществява от член на антидопинговия
екип, който доставя транспортните контейнери в лаборатория за допингов контрол по
най-бързия и сигурен начин.
(4) В празнични и почивни дни, както
и при извънредни обстоятелства, които не
позволяват предаването на допинг пробите в
лаборатория за допингов контрол, транспортните контейнери се предават на изпълнителния
директор на Антидопинговия център или на
упълномощено от него длъжностно лице за
съхраняване в централната допинг станция.
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Контейнерите с уринни проби се съхраняват
при температура, не по-висока от -15°С, в
хладилна камера, която се заключва и се
запечатва от изпълнителния директор на Антидопинговия център или от упълномощено
от него длъжностно лице.
Чл. 37. (1) Членът на антидопинговия екип,
който е транспортирал допинг пробите или
ги е предал за съхраняване в централната
допинг станция, ги предава в лаборатория за
допингов контрол заедно с предназначената за
лабораторията документация. Предаването се
извършва с предавателно-приемателен протокол, който се изготвя в два екземпляра – един
за лабораторията за допингов контрол и един
за Антидопинговия център.
(2) Членът на антидопинговите ек ипи
предава на председателя на Контролно-медицинската комисия документацията от взетите
допинг проби, която не е предназначена за
лабораторията за допингов контрол, заедно с
екземпляра от протокола по ал. 1.
Раздел III
Анализ на допинг проби и процедури по раз
глеждане на резултатите
Чл. 38. (1) Допинг пробите се приемат
за анализ от служител на лабораторията за
допингов контрол, който проверява целостта на пломбите на транспортния контейнер,
целостта на пробите, както и документите,
съпътстващи пробите.
(2) Допинг пробите се приемат от лабораторията за допингов контрол в специално
закодирани бутилки с уникален номер, осигуряващи анонимността на спортиста.
(3) Предадените допинг проби се изследват, ако няма причини за отказ от страна на
лабораторията за допингов контрол.
(4) Лабораторията за допингов контрол отказва изследване на проба в следните случаи:
1. липсва или е нарушена целостта на
пломбата върху транспортния контейнер или
върху допинг пробата;
2. нарушена е целостта на бутилката с
допинг пробата;
3. представена е допинг проба без съпътстващи документи;
4. в документите, съпровождащи пробите,
или върху самите проби е отбелязано името,
поставен е подпис, инициали или друг знак,
който би могъл да разкрие самоличността
на спортиста;
5. съществуват различия между кодовите
номера на пробите и номерата, записани в
съпроводителните документи към тях;
6. съществуват видими разлики меж ду
уринните проби „А“ и „Б“ – цвят, мътност,
наличие на утайка;
7. количеството и рН на уринната проба са
различни от изискванията на Международните
стандарти за лабораториите;
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8. уринните проби са с относително тегло,
равно или по-малко от 1,005, измерено с рефрактометър в лабораторията след отварянето
на проба „А“.
(5) Отказът за изследване на пробата или
пробите се вписва в протокола по чл. 37,
ал. 1, който се подписва от члена на антидопинговия екип и от приемащия служител от
лабораторията за допингов контрол.
(6) Пробите, за които е отказано изследване, се съхраняват при подходящи условия от
лабораторията за допингов контрол за срок
3 месеца считано от датата на предаване на
протокола с резултата на Антидопинговия
център.
Чл. 39. В своята работа лабораторията за
допингов контрол използва:
1. унифицирани методи и научни разработки, одобрени от Световната антидопингова
агенция, за откриване на допинг вещества;
2. собствена референтна колекция от биологични проби и референтни субстанции за
доказване наличието или липсата на забранени
вещества и методи, включени в Забранителния
списък, удостоверяващи еднозначно верността
на получените резултати от допинг пробите.
Чл. 40. (1) За резултатите от изследваните
допинг проби се съставя протокол в 3 екземпляра, който се подписва от ръководителите
на екипите, извършили анализите, и от ръководителя на лабораторията.
(2) Ръководителят на лабораторията предава екземпляр от протокола от аналитичните
изследвания на изпълнителния директор на
Антидопинговия център и на председателя
на Контролно-медицинската комисия. Един
екземпляр от протокола остава на съхранение
в лабораторията за допингов контрол.
Чл. 41. (1) При отрицателен резултат от
изследването на проба „А“ изпълнителният
директор на Антидопинговия център или
упълномощено от него длъжностно лице писмено уведомява спортиста чрез съответната
спортна организация.
(2) Документацията за допинг проби с
отрицателен резултат се съхранява от Антидопинговия център и от лабораторията за
допингов контрол за срок две години считано от датата на вземане на допинг пробите.
Пробите се съхраняват от лабораторията за
допингов контрол за срок 3 месеца считано
от датата на предаване на протокола с резултата на Антидопинговия център при условия,
гарантиращи запазването на химическия им
състав.
Чл. 42. (1) При констатиране на неблагоприятен резултат от изследването на проба „А“
протоколът от анализа и цялата документация,
свързана с вземането на допинг пробата, се
внасят за разглеждане от Контролно-медицинската комисия при Антидопинговия център.
(2) Контролно-медицинската комисия извършва предварителна проверка за правилността на проведените процедури по вземане,
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съхраняване, транспортиране и предаване на
допинг пробата. При проверката комисията
събира и обсъжда всички обстоятелства по
случая, включително чрез изслушване на спортиста и на лицата, участвали във вземането,
транспортирането и предаването на пробата,
както и на ръководителя на лабораторията
във връзка с анализа на пробата.
Чл. 43. (1) Контролно-медицинската комисия не провежда изслушване и обявява
резултата за невалиден, когато:
1. е констатирано съществено нарушение
на процеду рите за вземане, съхраняване,
транспортиране, предаване и анализ на допинг пробата;
2. спортистът има валидно разрешение за
терапевтична употреба на забраненото вещество или метод, открити в допинг пробата, и
тяхната концентрация не надвишава съществено допустимите терапевтични граници.
(2) При съмнение, че неблагоприятният
резултат се дължи на физиологично или патологично състояние на спортиста, Контролномедицинската комисия назначава допълнителни медицински изследвания и не провежда
изслушване до тяхното приключване.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 Контролномедицинската комисия чрез изпълнителния
директор на Антидопинговия център писмено
уведомява спортиста и съответната спортна
организация за взетите решения.
Чл. 44. (1) Когато не са налице условията
по чл. 43, Контролно-медицинската комисия
насрочва провеждане на изслушване на заинтересуваните лица. Лицата се уведомяват
писмено за изслушването чрез съответната
спортна организация по начин, който не
допуска установяване от трети лица на самоличността на спортиста, дал неблагоприятен
резултат.
(2) Ако Контролно-медицинската комисия след приключване на изслушването и
обсъж дането на всички обстоятелства по
случая установи, че не са налице основания
за анулиране на резултатите от допинг пробата, тя уведомява спортната организация чрез
изпълнителния директор на Антидопинговия
център за предприемане на действия за временно спиране на състезателните права на
спортиста. В уведомлението се разяснява и
правото на спортиста да поиска извършване
на контролен анализ на проба „Б“.
(3) Спортната организация уведомява спортиста за резултата от проба „А“ и за своето
решение относно временно спиране на състезателните му права. Спортната организация
няма право да разгласява самоличността на
спортиста пред трети лица до окончателното
потвърждаване на неблагоприятния резултат.
(4) Спортистът има право да подаде писмена молба до изпълнителния директор на
Антидопинговия център за извършване на
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контролен анализ на проба „Б“ в 5-дневен срок
от получаване на уведомлението по ал. 3. Ако
спортистът не подаде молба в определения
срок, резултатът от изследването на проба
„А“ се счита за окончателен.
Чл. 45. (1) Контролният анализ се извършва
от лаборатория за допингов контрол и се насрочва не по-късно от 7 дни след получаване
на молбата на спортиста.
(2) Спортист ът и съответната спортна
организация се уведомяват за деня и часа на
провеждане на контролния анализ. Провеждането на контролния анализ може да бъде
отложено по писмено взаимно споразумение
между спортиста, Антидопинговия център и
лабораторията за допингов контрол.
(3) Контролният анализ се извършва от
екип, който не е участвал при анализа на
проба „А“.
Чл. 46. (1) По искане на спортиста контролният анализ може да бъде извършен от
друга антидопингова лаборатория.
(2) В случаите по ал. 1 редът за извършване
на контролния анализ се определя съобразно
правилата на съответната лаборатория, като
всички разноски са за сметка на спортиста.
Чл. 47. (1) При отваряне на проба „Б“ за
провеждане на контролен анализ могат да
присъстват:
1. спортистът или нотариално упълномощено от него лице;
2. представител на спортната организация,
към която е картотекиран спортистът;
3. изпълнителният директор на Антидопинговия център и член на Контролно-медицинската комисия;
4. ръководителят на лабораторията за допингов контрол.
(2) Екипът от лабораторията за допингов
контрол, който извършва контролния анализ,
отваря пробата „Б“ и попълва протокол за
потвърждаване на нейната идентичност, който
се подписва от лицата по ал. 1.
(3) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична
процедура, при условие че не възпрепятства
и не влияе върху процеса на извършването є.
(4) Ако спортистът или упълномощеното
от него лице не се яви в лабораторията за
допингов контрол в определения ден и час,
представителят на Антидопинговия център
разрешава извършването на анализа в тяхно
отсъствие, като определя независимо лице,
което да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична процедура.
Чл. 48. (1) Резултатът от контролния анализ
е окончателен, като протоколът от него се
предава от ръководителя на лабораторията за
допингов контрол на изпълнителния директор
на Антидопинговия център.
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(2) Ако контролният анализ не потвърждава резултата от анализа на проба „А“, резултатът от допинговия контрол се обявява
за отрицателен и процедурата се приключва.
В този случай изпълнителният директор на
Антидопинговия център незабавно уведомява
съответната спортна организация.
(3) Ако резултатът от контролния анализ
потвърждава неблагоприятния резултат от
анализа на проба „А“, изпълнителният директор на Антидопинговия център незабавно
уведомява спортиста чрез съответната спортна
организация, съответната международна организация и Световната антидопингова агенция
и изпраща със съпроводително писмо цялата
документация по извършения допинг контрол
на Дисциплинарната комисия.
(4) В случая по ал. 3 стойността на контролния анализ се заплаща от спортиста и/
или от съответната спортна организация.
(5) Всички лица, участвали или присъствали при провеждането на контролния анализ,
са длъжни да не разгласяват информацията,
станала им известна във връзка и по повод
на процедурата, до официалното удостоверяване с протокол на резултата от анализа на
проба „Б“.
(6) Спортистът или упълномощеното от
него лице има право да получи при поискване
копие от цялата документация по извършените
анализи на проба „А“ и проба „Б“.
Чл. 49. Документите, свързани с допинг
проби с неблагоприятен резултат, се съхран яват от А нтидопингови я цент ър и от
лабораторията за допингов контрол за срок
8 години считано от датата на вземане на
допинг пробите. Пробите се съхраняват от
лабораторията за допингов контрол при условия, гарантиращи запазването на химическия
им състав, за срок 6 месеца считано от датата
на предаване на протокола с резултата на
Антидопинговия център.
Чл. 50. Правилата по глава трета, раздели
ІІ и ІІІ се прилагат и в случаите по чл. 18.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО
Раздел І
Дисциплинарна комисия
Чл. 51. (1) Към Българския олимпийски
комитет се създава Дисциплинарна комисия.
(2) Дисциплинарната комисия е в състав 9
души: председател и двама заместник-председатели – юристи, с не по-малко от 5 години
професионален стаж; шестима членове, от
които трима лекари с не по-малко от 5 години
професионален стаж, и трима допълнителни
членове – всеки от които притежава не помалко от 5 години професионален стаж в
областта на физическото възпитание и/или
спорта.
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(3) Съставът на Дисциплинарната комисия
се определя от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет по предложение
на председателя му след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.
(4) Всеки от членовете на Дисциплинарната
комисия е с мандат 4 години и може да бъде
преизбиран само веднъж.
(5) Мандатът на член на Дисциплинарната
комисия може да се прекрати предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си повече от 6 месеца;
4. по решение на органа по назначаването.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Дисциплинарната комисия
на негово място се назначава нов за остатъка
от мандата.
Чл. 52. (1) Дисциплинарната комисия:
1. взема решения по всички въпроси, свързани с допинг нарушенията;
2. определя вида и размера на наказанията
за извършените допинг нарушения.
(2) За осъществяване на правомощията
си Дисциплинарната комисия има право да
привлича външни експерти – специалисти в
определена област, когато за разрешаване на
конкретен въпрос са необходими специални
знания и умения, които членовете на комисията не притежават.
(3) За всеки отделен случай Дисциплинарната комисия се произнася с мотивирано
решение в срок до 30 дни от сезирането є.
(4) Дисциплинарната комисия действа справедливо и безпристрастно при изпълнението
на своите функции.
(5) Българският олимпийски комитет утвърждава процедурни правила за работа на
Дисциплинарната комисия.
Чл. 53. (1) Право да отнесат за разглеждане
и разрешаване до Дисциплинарната комисия
на въпроси, свързани с допинг нарушенията,
имат:
1. спортистът или упълномощено от него
лице;
2. съответната спортна организация;
3. всяко лице, за което е установено, че е
извършило допинг нарушение;
4. изпълнителният директор на Антидопинговия център;
5. Световната aнтидопингова aгенция.
(2) Въпросите се отнасят за решаване до
Дисциплинарната комисия в срок 7 дни от
датата на:
1. издаване на решението на изпълнителния директор на Антидопинговия център – за
изпълнителния директор на Антидопинговия
център;
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2. получаване на уведомление за издаденото решение на изпълнителния директор на
Антидопинговия център – за лицата по ал. 1,
т. 1 – 3 и 5.
(3) Подаването на жалба не отменя наложеното временно спиране на състезателните
права.
Чл. 54. (1) Председателят на Дисциплинарната комисия или при отсъствие – негов
заместник, определя трима членове от състава
на комисията за разглеждането и решаването
на всеки отделен случай. Всеки разглеждащ
състав се председателства от председателя
на Дисциплинарната комисия или от негов
заместник и включва един от членуващите
в Дисциплинарната комисия лекари и един
от членуващите в Дисциплинарната комисия
спортни деятели.
(2) За член на състава по ал. 1 не може да
бъде назначавано лице:
1. което е страна по делото или заедно с
някоя от страните по делото е субект на спорното или свързаното с него правоотношение;
2. което е съпруг или роднина по права
линия без ограничение, по съребрена линия
до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин
представител;
3. което живее във фактическо съпружеско
съжителство със страна по делото или с неин
представител;
4. което е било представител, съответно
пълномощник, на страна по делото;
5. което е взело участие при решаване на
делото в друга инстанция или е било свидетел
или вещо лице по делото;
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораж дат основателно
съмнение в неговото безпристрастие.
(3) Член на състава е длъжен сам да се
отстрани в случаите по ал. 2, т. 1 – 5, а когато не приеме отвода по ал. 2, т. 6, да обяви
обстоятелствата.
(4) За липсата на обстоятелствата по ал. 2
членовете на състава попълват декларация.
(5) Съставът заседава при открити врати,
освен ако някоя от страните не поиска спорът
да се разгледа при закрити врати.
Чл. 55. Лицата по чл. 53, ал. 1, т. 1 и 3 могат
да направят писмен отказ от разглеждане на
спора и да признаят извършеното нарушение
на антидопинговите правила, като приемат
предвидените за него санкции.
Раздел ІІ
Заседания. Решения. Обжалване
Чл. 56. (1) За насрочването на първото
заседание страните се уведомяват писмено в
срок до 3 дни преди датата на разглеждане.
(2) За следващите заседания страните се
информират сами.
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(3) При разглеждането на случая всяка от
страните има право да бъде представлявана
за собствена сметка.
(4) При разглеждането на случая всяка от
страните има право на преводач, ако разглеждащият състав счете за необходимо ползването
на услугите на преводач. Разглеждащият състав
определя самоличността на преводача, както
и кой поема отговорността за заплащане на
неговите услуги.
(5) Всяка от страните в производството
има правото да представя писмени и устни
доказателства, в т. ч. да призовава и разпитва
свидетели, както и да взема становища по
представените от другата страна доводи и
доказателства.
(6) Фактите, свързани с допинг нарушения, могат да бъдат установени посредством
всякакви надеждни доказателствени средства,
включително самопризнания.
(7) В дисциплинарното производство тежестта на доказване се разпределя, както
следва:
1. А нтидопингови ят цент ър т рябва по
несъмнен начин да докаже извършване на
допинг нарушение;
2. лицето, уличено в извършване на допинг
нарушение, трябва да докаже наличието на
обстоятелства, които пораждат основателно
съмнение във вината му или във валидността
на проведените процедури за установяване на
допинг нарушението;
3. Антидопинговият център трябва да докаже, че наличието на обстоятелствата по т. 2
не опорочава процедурата по установяване на
нарушението и не влияе върху констатациите
от нея.
(8) Разглеждащият състав може по молба на
една от страните в производството да изиска
другата страна да представи намиращ се у
нея документ, като искащата страна обоснове
значението му за спора.
(9) За заседанията на състава на Дисциплинарната комисия се води писмен протокол.
При поискване страните могат да получат
копие от протокола.
(10) Решенията на състава се вземат с мнозинство. Решението е писмено и съдържа: дата,
подпис/и и мотиви. Преписи от решението
се изпращат на: страните в производството;
Антидопинговия център, ако не е страна;
Световната антидопингова агенция; съответната спортна организация и съответната
международна федерация.
(11) Решенията на Дисциплинарната комисия могат да се обжалват в 14-дневен срок от
получаването им пред Българския спортен
арбитраж – като апелативна инстанция.
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(12) Българският спортен арбитраж се
произнася с решение в срок до 3 месеца от
приключване на изслушването. Решението
подлежи на обжалване пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария.
(13) Решенията по ал. 10 – 12 могат да се
обжалват от:
1. лице с определено от Дисциплинарната
комисия наказание, което не е влязло в сила;
2. съответната спортна организация;
3. Антидопинговия център;
4. Световната антидопингова агенция.
Раздел ІІІ
Взаимно признаване
Чл. 57. При осъществяване на процедурите за вземане на допинг проби, издаването
на разрешителни за терапевтична употреба,
изслушванията и окончателните решения по
тази глава Антидопинговият център признава
и взема под внимание действията и решенията на подписалите Световния антидопингов
кодекс държави, както и на неподписалите
кодекса, но чиито вътрешни разпоредби са
приведени в съответствие с кодекса, доколкото
тези действия и решения не противоречат на
българското законодателство.
Г л а в а

п е т а

НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА СПОРТИС
ТИ, СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА ЗА ДОПИНГ НАРУШЕНИЯ
Чл. 58. Санкциите на спортисти, спортнотехнически и медицински лица по наредбата
се налагат независимо от имуществената,
административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава се предвижда
в друг нормативен акт.
Чл. 59. (1) Допинг нарушение, извършено
от спортист по време на състезание или във
връзка с него, води до анулиране на индивидуалните му резултати, постигнати на това
състезание, включително отнемане на медали, точки и награди от ръководния орган на
проявата.
(2) В случай че се установи липса на вина
във връзка с нарушението и констатираното
нарушение не е оказало влияние върху резултатите, постигнати преди неговото извършване,
те се запазват. В този случай се вземат под
внимание резултатите от предишни допинг
проби, взети от спортиста по време на същото
състезание.
Чл. 60. (1) Спортист, извършил първо
нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 6, се
наказва с лишаване от състезателни права за
срок две години.
(2) За извършено първо нарушение по чл. 6,
ал. 1, т. 1, 2 и 6, когато се установи по безспорен начин как дадено уточнено вещество
е постъпило в организма на спортиста или
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е станало негово притежание, без да е било
предназначено за повишаване на спортните
му постижения, или за прикриване употребата
на вещество за повишаване на спортните му
постижения, размерът на наказанието е лишаване от състезателни права за срок до две
години или порицание при изключителни и/
или многобройни смекчаващи обстоятелства.
(3) При доказване липса на вина от страна на спортиста извършеното не се счита за
допинг нарушение и не се налага наказание.
(4) При наличие на утежняващи вината
обстоятелства във връзка с нарушение по
ал. 1 срокът на наказанието може да бъде
увеличен до 4 години.
(5) Спортист, извършил първо нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 4, се наказва с лишаване
от състезателни права за срок от една до две
години.
(6) Спортист, извършил първо нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 7, се наказва с лишаване
от състезателни права за срок 4 години до
окончателно лишаване от състезателни права
без право на възстановяването им.
Чл. 61. (1) Спортно-техническо лице, извършило първо нарушение по чл. 6, ал. 1,
т. 5 и 6, се наказва с лишаване от право да
упражнява професията или дейността си в
областта на спорта за срок две години.
(2) Спортно-техническо лице, извършило
първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се
наказва с лишаване от право да упражнява
професията или дейността си за срок 4 години
до окончателно лишаване от права без право
на възстановяването им.
Чл. 62. (1) Спортист, извършил второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 6, се наказва с
лишаване от състезателни права за срок две
до 8 години.
(2) Спортист, извършил второ нарушение
по чл. 6, ал. 1, т. 7, се наказва с лишаване
от състезателни права за срок 8 години до
окончателно лишаване от състезателни права
без право на възстановяването им.
Чл. 63. (1) Спортно-техническо лице, извършило второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 5
и 6, се наказва с лишаване от права за срок
от две до 8 години.
(2) Спортно-техническо лице, извършило
второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се
наказва с лишаване от права за срок 8 години
до окончателно лишаване от права без право
на възстановяването им.
Чл. 64. За трето нарушение по чл. 6, ал. 1
наказанието е окончателно лишаване от състезателни права без право на възстановяването
им – за спортист, а за спортно-техническо
лице – окончателно лишаване от права без
право на възстановяването им.
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Чл. 65. (1) Лице, извършило допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 8, се наказва с
лишаване от права да упражнява професията
или дейността си в областта на спорта за
срок 4 години.
(2) Лице, извършило допинг нарушение по
чл. 6, ал. 1, т. 8 спрямо малолетен или непълнолетен спортист, се наказва с окончателно
лишаване от права да упражнява професията
или дейността си в областта на спорта без
право на възстановяването им.
Чл. 66. Не могат да бъдат санкционирани лица за нарушенията по чл. 6, ал. 1 след
изтичане на 8 години от констатиране на
нарушението.
Чл. 67. Лице с две последователни нарушения, като второто е извършено от него, преди
да бъде уведомено за първото, се наказва
със санкцията, предвидена за по-тежкото
нарушение.
Чл. 68. (1) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства извън
случите по чл. 60, ал. 2 и 3 размерът на санкциите по този раздел може да бъде намален,
както следва:
1. при лишаване от права или от състезателни права за определен срок санкцията се
намалява наполовина;
2. при окончателно лишаване от права
санкцията се намалява на 8 години.
(2) По реда на ал. 1 се намалява санкцията
на спортист, който е оказал съдействие на
органите за допингов контрол при разкриване
или доказване на нарушения по чл. 6, ал. 1,
т. 5 – 8.
(3) При изключителни или многобройни
смекчаващи обстоятелства при допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 наложеното на
спортиста наказание може да бъде отменено.
Чл. 69. Срокът за лишаване от състезателни
права започва да тече от датата на влизане
в сила на решението на Дисциплинарната
комисия, като от него се приспада срокът на
временното им спиране.
Чл. 70. Спортист, наказан с лишаване от
състезателни права за повече от 4 години,
може след изтичане на 4-годишния период да
участва в регионални прояви по спорт, различен от спорта, в който той се е състезавал
по време на извършване на нарушението, ако
проявата не е етап от държавно или международно първенство.
Чл. 71. (1) При установени по време на
състезание допинг нарушения от двама или
повече спортисти от един и същ отбор по
колективен вид спорт се уведомява спортната
организация, за да анулира постигнатия от
отбора резултат и да наложи санкция.
(2) В рамките на състезанието по ал. 1 се
вземат допинг проби и от останалите състезатели от отбора.
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(3) При нарушения от двама или повече
спортисти от един и същ отбор по спорт,
който не е колективен, изпълнителният директор на Антидопинговия център уведомява
съответната спортна организация за налагане
санкция на отбора.
Чл. 72. (1) Срокът за спиране или лишаване
от състезателни права на спортиста спира да
тече, ако той заяви, че прекратява спортната си дейност. В този случай спортистът не
подлежи на допингов контрол.
(2) Ако спортистът писмено поиска отново
да бъде картотекиран, остатъкът от срока на
санкцията продължава да тече от датата на
възстановяване на правата му.
(3) Ако спортист заяви, че прекратява
спортната си кариера по време на започнала
процедура по разглеждане на резултати, Антидопинговият център има правото да довърши
започнатата процедура.
(4) При констатиране на неблагоприятен
резултат от процедура по ал. 3 той не съставлява допинг нарушение, но е основание
на спортиста да бъде отказано членство в
спортна организация, при заявено от негова
страна искане да бъде картотекиран отново.
Ч л. 73. Спор т ната орга н иза ц и я взема
решение за налагане на определеното от
Дисциплинарната комисия наказание. Решението се взема в 7-дневен срок, като препис
от него се изпраща на Антидопинговия център, министъра на физическото възпитание и
спорта, Световната антидопингова агенция и
на съответната международна организация.
Чл. 74. Лицензираните български спортни
организации са органите, изпълняващи влезлите в сила решения за налагане санкции на
лица, извършили допинг нарушения.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 75. (1) На спортна организация се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв.,
ако на картотекиран от нея спортист или
спортно-техническо лице в администрирания
от нея спорт е наложено наказание за допинг
нарушение по чл. 6, ал. 1.
(2) На спортната организация се налага
имуществена санкция в размер 20 000 лв.,
ако до две години от налагане на санкцията
по ал. 1 на картотекиран от нея спортист или
спортно-техническо лице в администрирания
от нея спорт е наложено наказание за допинг
нарушение по чл. 6, ал. 1, което за организацията се явява второ.
(3) На спортната организация се налага
имуществена санкция в размер 30 000 лв.,
ако до две години от налагане на санкцията
по ал. 1 на картотекиран от нея спортист или
спортно-техническо лице в администрирания
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от нея спорт е наложено наказание за допинг
нарушение по чл. 6, ал. 1, което за организацията се явява трето или следващо.
(4) В случая по ал. 3 министърът на физическото възпитание и спорта може да отнеме
лицензията на спортната организация.
Чл. 76. Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 75 се съставят
от определени от изпълнителния директор на
Антидопинговия център длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Антидопинговия
център.
Чл. 77. Изпълнителният директор на Антидопинговия център предлага на министъра
на физическото възпитание и спорта спиране
за срок до 6 месеца или прекратяване финансирането на спортна организация, когато:
1. не представи информация по чл. 10, ал. 2;
2. не изпълни влязло в сила решение за
наказване на спортист или спортно-техническо
лице по реда на наредбата;
3. не предприема мерки срещу употребата
на допинг и това е довело до нарушения от
картотекирани от нея спортисти или спортно-технически лица в администрирания от
нея спорт;
4. спортната организация не спазва антидопинговите правила или не представи при
поискване от изпълнителния директор на
Антидопинговия център приети свои антидопингови правила по чл. 12.
Чл. 78. Длъжностно лице от състава на
Антидопинговия център и антидопинговите
екипи, което не изпълни свое задължение,
произтичащо от наредбата, носи административнонаказателна отговорност съгласно чл. 32
от Закона за административните нарушения
и наказания.
Чл. 79. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 78 се съставят от изпълнителния директор на Антидопинговия
център, а наказателните постановления се
издават от министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Актове за установяване на нарушения,
извършени от изпълнителния директор на
Антидопинговия център, се съставят от ръководителя на Инспектората на Министерството на физическото възпитание и спорта,
а наказателните постановления се издават
от министъра на физическото възпитание и
спорта.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления по наредбата се извършват по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Индивидуален спорт“ е всеки спорт,
който не е колективен.
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2. „Колективен спорт“ е спорт, в чиито
състезания е позволена смяната на играчи.
3. „Спортист“ за целите на допинговия контрол е всяко лице, занимаващо се със спорт
на международно или национално равнище,
както и всяко друго лице, занимаващо се със
спорт или участващо в спортни мероприятия,
полу чило състезателни права от спортна
организация.
4. „Спортно-технически лица“ са длъжностни лица от спортна организация, придружаващи
спортисти, както и треньори, лекари или други
лица от спортно-техническия или медицинския
екип на определен спортист или отбор.
5. „Спортна организация“ е организация,
регистрирала и картотекирала състезателните
права на спортистите.
6. „Състезание“ е единична надпревара, двубой, мач или единично спортно съревнование.
7. „Допинг в спорта“ е проява на едно или
повече от допинг нарушенията, посочени в
чл. 6, ал. 1.
8. „Допингов контрол“ са всички действия
и процедури от изготвянето на плана за разпределение на проверките до крайния изход от
всяко обжалване, в т.ч. всички междувременни
действия и процедури, като предоставяне на
информация за местонахождение, вземане и
съхраняване на допинг проби, извършване
на лабораторен анализ, издаване на разрешителни за терапевтична употреба, управление
на резултати и провеждане на разглеждания.
9. „Състезателен допинг контрол“ е допинг
контролът, който се извършва в периода от
12 часа преди началото на дадено състезание,
в което спортистът е записан за участие, и
приключва с края на това състезание.
10. „Извънсъстезателен допингов контрол“ е
всеки допинг контрол, който не е състезателен.
11. „Биологичен материал“ са проду к
ти – урина и кръв от човешки организъм,
взети за анализ за целите на допинговия
контрол.
12. „Проба“ е биологичен материал, събран
за целите на допинговия контрол, който се
разделя на две части, маркирани като проба
„А“ и проба „Б“.
13. „Проба „А“ е биологичен материал,
взет от спортист за първоначален лабораторен
допинг анализ.
14. „Проба „Б“ е биологичен материал,
взет от спортист за контролен лабораторен
допинг анализ.
15. „Забранителен списък“ е списъкът на
Световната антидопингова агенция, в който
са идентифицирани забранените вещества и
забранените методи.
16. „Забранено вещество или метод“ е вещество или метод, включени в Забранителния
списък, приет от Световната антидопингова
агенция.
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17. „Метаболит“ е всяка субстанция, произведена от организма на спортист чрез процес
на биотрансформация на забранено вещество
или метод.
18. „Маркер“ е наличие на определени
вещества или отклонение от биологичните
параметри на организма на спортиста, което
е индикация за употребата на забранено вещество или метод.
19. „Референтен материал“ е материал или
субстанция, достатъчно хомогенни и стабилни, за да бъдат използвани за калибровка на
апаратите и оценка при измервателни методи.
20. „Референтна колекция от биологични
проби“ е колекция от биологични проби с
познат произход, използвана при идентифициране на непозната субстанция.
21. „Притежание“ е действителното физическо притежание или действие, което може
да бъде изтълкувано като притежание на
забранено вещество или метод.
22. „Трафик на забранени вещества или
методи“ е продаването, даването, транспортирането, изпращането, доставянето или разпространяването по какъвто и да е начин на
забранени вещества или методи от спортисти
или спортно-технически лица.
23. „Неблагоприятен аналитичен резултат“
е идентифицирано в допинг проба наличие на
забранено вещество, негов метаболит, маркер
или доказателства за употреба на забранен
метод, удостоверено с протокол на лаборатория за допингов контрол в съответствие с
международния стандарт за лаборатории и
техническите документи към него.
24. „Лишаване от права“ е забрана за
длъжностно лице от спортна организация,
треньор, лекар или друго лице от спортно-техническия или медицинския екип на определен
спортист или отбор – да упражнява дейности,
свързани с управлението или подпомагането
на тренировъчния и състезателния процес на
спортистите.
25. „Лишаване от състезателни права“ е
забрана за спортист да участва в състезания
от държавния и международния спортен календар или в други спортни прояви.
26. „Второ нарушение“ е нарушение на
антидопинговите правила, извършено от едно
лице за втори път преди изтичането на 8 години
от установяване на първото нарушение, като
второто нарушение е същото или различно
от първото.
27. „Трето нарушение“ е нарушение на антидопинговите правила, извършено от едно
лице за трети път и преди изтичането на 8
години от установяване на първото нарушение, като третото нарушение е същото или
различно от първото и второто.
28. „Свързано лице“ е всяко лице, участващо в процеса на допинговия контрол, върху
което подлежащото на допингов контрол
лице може да упражни пряко или непряко
определящо влияние:
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а) съпрузите или лицата, които се намират
във фактическо съжителство, роднини по
права линия – без ограничения, по съребрена
линия – до четвърта степен включително, и
роднините по сватовство – до втора степен
включително;
б) лицата, едно от които участва в управлението на спортната организация, която е
регистрирала състезателните права на другото
лице или то е неин състезател;
в) лицата, едно от които е прехвърлило
трансферните си права или други права,
произтичащи от качеството му на спортист,
на другото лице;
г) лицата, едно от които е направило дарение или спонсорство в полза на другото или
на спортната организация, която е регистрирала или е носител на състезателните права
на другото лице;
д) лицата, едно от които е направило реклама в полза на другото или на спортната
организация, която е регистрирала или е носител на състезателните права на другото лице.
29. „Международен стандарт“ е стандарт,
приет от Световната антидопингова агенция
в подкрепа на Световния антидопингов кодекс и включва издадените съобразно с него
технически документи.
30. „Световен антидопингов кодекс“ е
кодексът, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген от Световната антидопингова агенция и
включен в Приложение № 1 към Международната конвенция за борба с употребата на
допинг в спорта, ратифицирана със закон от
Народното събрание на 13 декември 2006 г.
(ДВ, бр. 105 от 2006 г.), в сила за Република
България от 1 март 2007 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В тримесечен срок от влизането в
сила на наредбата всяка лицензирана спортна организация представя на изпълнителния
директор на Антидопинговия център антидопингови правила, приети в съответствие с
изискванията на наредбата и на Световния
антидопингов кодекс.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 45, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с разпоредбите
на Световния антидопингов кодекс при спазване на принципите за неговото тълкуване и
прилагане. При непълноти или противоречие
на наредбата със Световния антидопингов
кодекс се прилагат нормите на Световния
антидопингов кодекс.
§ 4. Започнатите процедури от Националната комисия за допингов контрол по реда
на отменената Наредба за допингов контрол
при тренировъчна и състезателна дейност се
довършват от Антидопинговия център.
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Приложение
към чл. 35, ал. 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на икономи
ката, енергетиката и туризма за изпълнение
на Решение № 839 на Министерския съвет
от 2008 г. за обявяване на блокове 1 и 2 на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за съоръжения за
управление на радиоактивни отпадъци, за
обявяване на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“
заедно с необходимото движимо имущество
за частна държавна собственост и предос
тавяне на това имущество за управление
на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ чрез едновременно намаляване и
увеличаване капитала на „Български енергиен
холдинг“ – ЕАД
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни средства в размер до
2 715 300 лв. по бюджета на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма за
финансиране на допълнителни разходи по фонд
„Радиоактивни отпадъци“, свързани с дейността и издръжката на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ по изпълнение на
Решение № 839 на Министерски съвет от 2008 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват
за финансиране на дейността по обявяване
на съоръженията на блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Козлодуй“ за съоръжения за управление на
радиоактивни отпадъци.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по републиканския бюджет за 2010 г. по реда на
чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши налагащите се
промени по бюджета на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.
на базата на фактически извършените разходи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8356

С Т Р. 2 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за изменение на Постановление № 17 на Ми
нистерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с изпъл
нението на поетите ангажименти от страна
на Република България за присъединяване
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 14 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 3,
раздел І „Област „Сухопътни граници“ т. 1
се изменя така:
„1. Системи за контрол на превозни средства за откриване на укрити лица, изработка
на гранични печати и доставка на мастило
за тях.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер 16,0 млн. лв. по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2010 г. за изпълнение на задълженията по чл. 204, ал. 2 и чл. 252 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
(2) Бюджетните кредити по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени
и неотложни разходи – за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
съответните бюджети за 2010 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет и § 3, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2010 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от дeня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8358
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3. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише допълнително
споразумение към Договора за търсене и
проучване на нефт и газ в блок „А-Ловеч“ в
едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8359

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

РЕШЕНИЕ № 751
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за удъл жаване срока на Разрешението за
т ърсене и проу чване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
„ А-Ловеч“, разположен на територи ята на
областите Монтана, Враца, Ловеч и Плевен
На основание чл. 31, ал. 4 във връзка с
чл. 5, т. 2, чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 9 от
Закона за подземните богатства и решения
на Министерския съвет № 63 от 2000 г. (ДВ,
бр. 77 от 2000 г.), № 605 от 2000 г. (ДВ, бр. 77
от 2000 г.), № 554 от 2001 г. (ДВ, бр. 63 от
2001 г.), № 373 от 2003 г. (ДВ, бр. 51 от 2003 г.),
№ 151 от 2005 г. (ДВ, бр. 23 от 2005 г.), № 270
от 2005 г. (ДВ, бр. 34 от 2005 г.), № 848 от
2006 г. (ДВ, бр. 2 от 2007 г.), № 382 от 2007 г.
(ДВ, бр. 46 от 2007 г.) и № 91 от 2009 г. (ДВ,
бр. 16 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава с една година срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и
природен газ в блок „А-Ловеч“.
2. За срока на удължението титулярят на
разрешението „Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София, се задължава да извърши
геологопроучвателни работи по видове и обеми
съгласно работна програма – неразделна част
от допълнително споразумение към Договора
за търсене и проучване.

за изменение на Спогодбата между прави
телството на Република България и прави
телството на Руската федерация за взаимни
пътувания на граждани, подписана в София
на 5 март 2002 г., сключена чрез размяна
на ноти
(Утвърдена с Решение № 648 от 10 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
17 септември 2010 г.)
МИНИСТЕРСТВО Н А ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ
Изх. № КО-55-64-485/09
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания на Посолството на Руската федерация в
София и като се позовава на разпоредбата
на член 11, т. 2 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни
пътувания на гражданите, сключена в София
на 5 март 2002 г., и вземайки под внимание
подписаното на 25 май 2006 г. Споразумение между Европейската общност и Руската
федерация за улесняване издаването на визи
за гражданите на Европейската общност и
Руската федерация, в сила от 1 юни 2007 г.,
има честта да предложи от името на правителството на Република България следните
изменения в Спогодбата между правителството на Република България и правителството
на Руската федерация за взаимни пътувания
на граждани:
„1. Член 1 придобива следната редакция:
„1. Гражданите на държавата на едната
договаряща страна, които притежават валидни дипломатически и служебни паспорти,
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имат право да влизат, излизат, преминават
транзит и временно да пребивават на територи ята на дру гата договаряща ст рана
без визи до 90 дни в продължение на всеки
един период от 180 дни считано от датата
на първото влизане.
2. Редът и условията за влизане и пребиваване на територията на другата договаряща страна за срок, по-дълъг от посочения в
т. 1 на настоящия член, се уреждат съгласно
законодателството на приемащата държава.
3. Гражданите на държавата на едната
договаряща страна, назначени в дипломатическите или търговските представителства,
консулските учреждения и международните
организации, намиращи се на територията
на държавата на другата договаряща страна,
притежаващи валидни дипломатически и служебни паспорти, могат след получаването на
първата безплатна входна виза впоследствие да
влизат, излизат и да пребивават на територията на държавата на приемащата договаряща
страна без визи, след като се акредитират
съгласно нейното законодателство.
4. Гражданите на държавите на договарящите страни, които са членове на семействата (съпруг, съпруга, непълнолетни деца,
нетрудоспособни пълнолетни деца) на лицата,
посочени в т. 3 на настоящия член, живеещи
заедно с тях в едно домакинство и които притежават валидни дипломатически и служебни
паспорти, могат след получаване на първата
безплатна входна виза впоследствие да влизат, излизат и да пребивават на територията
на държавата на другата договаряща страна
без визи за целия срок на акредитация на
тези лица.“
2. Членове 4 и 5 и членове 8 и 9 от спогодбата прекратяват своето действие.
3. В списъка на документите, валидни за
пътуванията на гражданите на двете страни,
явяващ се приложение към спогодбата, се
правят следните изменения:
– по отношение на валидните документи за
пътуване на гражданите на Република България в буква „в“ думите „паспорт, приравнен
към сл у жебни я (с придру ж ително писмо
на Министерството на външните работи на
Република България, заверено в консулския
отдел на Посолството на Руската федерация)“
се заменят с думите „служебен паспорт“;
– от посочените валидни документи за пътуване на гражданите на Руската федерация
се премахва буква „б“ – „общограждански
задграничен паспорт със символиката на
бившия СССР със запис или означение за
гражданство на Руската федерация“.
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4. Всяка от договарящите страни си запазва
правото да прилага едностранно по-благоприятен режим за влизане и преминаване през
нейна територия към гражданите на другата
договаряща страна.“
В случай че така направените предложения
са приемливи за руската страна, Министерството на външните работи предлага тази
нота заедно с нотата отговор на посолството
да съставляват Спогодба за изменение на
Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и правителството на Руската
федерация за взаимни пътувания на граждани,
подписана в София на 5 март 2002 г., която
спогодба да влезе в сила от датата на получаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от договарящите страни на
вътрешнодържавните процедури, необходими
за нейното влизане в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от възможността да поднови пред уважаемото Посолство
на Руската федерация в София уверенията в
отличната си към него почит.
София, 10 ноември 2009 г.
ДО
ПОСОЛСТВОТО НА
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
СОФИЯ
№ 40/Н
Посолството на Руската федерация в Република България поднася своите почитания
на Министерството на външните работи на
Република България и има честта да потвърди получаването на нота № КО-55-64-485/09
от 10 ноември 2009 г. от министерството със
следното съдържание:
„Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания на Посолството на Руската федерация в
София и като се позовава на член 11, т. 2 от
Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и правителството на Руската
федерация за взаимни пътувания на граждани,
сключена в София на 5 март 2002 г., и вземайки под внимание подписаното на 25 май
2006 г. Споразумение между Европейската
общност и Руската федерация за улесняване
издаването на визи за граждани на Европейската общност и Руската федерация, в сила
от 1 юни 2007 г., има честта да предложи
от името на правителството на Република
България следните изменения в Спогодбата
между правителството на Републ ика България
и правителството на Руската федерация за
взаимни пътувания на граждани:
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„1. Член 1 придобива следната редакция:
„1. Гражданите на държавата на едната
договаряща страна, които притежават валидни
дипломатически и служебни паспорти, имат
право да влизат, излизат, преминават транзит
и временно да пребивават на територията на
другата договаряща страна без визи до 90 дни в
продължение на всеки един период от 180 дни
считано от датата на първото влизане.
2. Редът и условията за влизане и пребиваване на територията на другата договаряща страна за срок, по-дълъг от посочения в
т. 1 на настоящия член, се уреждат съгласно
законодателството на приемащата държава.
3. Гражданите на държавата на едната
договаряща страна, назначени в дипломатическите или търговските представителства,
консулските учреждения и международните
организации, намиращи се на територията
на държавата на другата договаряща страна,
притежаващи валидни дипломатически и служебни паспорти, могат след получаването на
първата безплатна входна виза впоследствие да
влизат, излизат и да пребивават на територията на държавата на приемащата договаряща
страна без визи, след като се акредитират
съгласно нейното законодателство.
4. Гражданите на държавите на договарящите страни, които са членове на семействата (съпруг, съпруга, непълнолетни деца,
нетрудоспособни пълнолетни деца) на лицата,
посочени в т. 3 на настоящия член, живеещи
заедно с тях в едно домакинство и които притежават валидни дипломатически и служебни
паспорти, могат след получаване на първата
безплатна входна виза впоследствие да влизат, излизат и да пребивават на територията
на държавата на другата договаряща страна
без визи за целия срок на акредитация на
тези лица.“
2. Членове 4 и 5 и членове 8 и 9 от спогодбата прекратяват своето действие.
3. В списъка на документите, валидни за
пътуванията на гражданите на двете страни,
явяващ се приложение към спогодбата, се
правят следните изменения:
– по отношение на валидните документи за
пътуване на гражданите на Република България в буква „в“ думите „паспорт, приравнен
към сл у жебни я (с придру ж ително писмо
на Министерството на външните работи на
Република България, заверено в консулския
отдел на Посолството на Руската федерация)“
се заменят с думите „служебен паспорт“;
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– от посочените валидни документи за пътуване на гражданите на Руската федерация
се премахва буквата „б“ – „общограждански
задграничен паспорт със символиката на
бившия СССР със запис или означение за
гражданство на Руската федерация“.
4. Всяка от договарящите страни си запазва
правото да прилага едностранно по-благоприятен режим за влизане и преминаване през
нейна територия към гражданите на другата
договаряща страна.“
В случай че така направените предложения
са приемливи за руската страна, Министерството на външните работи предлага тази
нота заедно с нотата отговор на посолството
да съставляват Спогодба за изменение на
Спогодбата между правителството на Репуб
лика България и правителството на Руската
федерация за взаимни пътувания на граждани,
подписана в София на 5 март 2002 г., която
спогодба да влезе в сила от датата на получаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от договарящите страни на
вътрешнодържавните процедури, необходими
за нейното влизане в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от възможността да поднови пред уважаемото Посолство
на Руската федерация в София уверенията в
отличната си към него почит.“
Посолството на Руската федерация в Република България има честта да съобщи за
съгласието на руската страна да разглежда
нота № КО-55-64-485/09 от 10 ноември 2009 г.
на Министерството на външните работи на
Република България и настоящата ответна
нота като Спогодба между правителството
на Руската федерация и правителството на
Република България, която влиза в сила от
датата на получаване на последното писмено
уведомление за изпълнението от договарящите
страни на вътрешнодържавните процедури,
необходими за нейното влизане в сила.
Посолството се ползва от случая да поднови
пред Министерството на външните работи на
Република България уверенията в отличната
си към него почит.
София, 28 април 2010 г.
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
8276

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 49
от 18 октомври 2010 г.

за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътреш
ният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи
Г л а в а

п ъ р в а
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осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г. и бр. 1
от 2009 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Общи изисквания

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи;
2. условията и редът за откриване на структури за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация в болниците за активно
лечение;
3. редът и критериите за определяне на нивото на компетентност на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории
на лечебните заведения за болнична помощ.
Чл. 2. Лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи осъществяват видовете лечебни дейности,
посочени в издаденото им разрешение от
министъра на здравеопазването по реда на
чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 3. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ осъществяват дейността си при спазване правата на пациента и:
1. в съответствие с утвърдените по реда на
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
медицински стандарти и правилата за добра
медицинска практика;
2. при осигуреност на лечебното заведение
с медицински специалисти на основен трудов
договор;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по т. 1 технически изправна
медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение;
4. при осигурено непрекъснато 24-часово
изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, посочени в разрешението,
включително и на медицинска помощ при
спешни състояния.
(2) Домовете за медико-социални грижи
осъществяват дейността си при спазване на
стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на
правата на пациента.
Чл. 4. Пациентите имат право на свободен
достъп до медицинска помощ, оказвана от
лечебните заведения за болнична помощ, и
на свободен избор на болница при спазване
изискванията на Закона за здравето, Закона
за здравното осигуряване и Наредбата за

Чл. 5. (1) Многопрофилна болница е лечебно заведение, което има отделения или
клиники най-малко по две медицински специалности.
(2) Специализирана болница е лечебно
заведение, което има отделения или клиники
по една медицинска или дентална специалност. В специализирана болница могат да
се откриват структури и по специалности с
преобладаваща хирургична, терапевтична,
клинико-диагностична или друга насоченост
и по анестезиология и интензивно лечение,
осигуряващи осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана,
при условията на съответните медицински
стандарти.
(3) Медицинските и денталните специалности по ал. 1 и 2 са специалностите от
номенклатурата, определена с Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55
от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.).
(4) Минималният брой на леглата в многопрофилната болница е 60, а в специализираната – 30.
(5) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за
лечебните заведения за болнична помощ, разположени в труднодостъпни и/или отдалечени
райони по смисъла на Закона за лечебните
заведения.
Чл. 6. (1) Болницата се състои от следните
функционално обособени структурни блокове:
1. консултативно-диагностичен;
2. стационарен;
3. административно-стопански.
(2) В консултативно-диагностичния блок
се включват:
1. консултативни кабинети;
2. медико-диагностични и/или медикотехнически лаборатории;
3. отделения без легла;
4. спешно отделение с легла за диагностично
изясняване до 24 часа в случай, че болницата
е разкрила такова.
(3) Стационарният блок включва клиники
и/или отделения с легла, а при необходимост – и клиники/отделения без легла.
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(4) А дминистративно-стопанският блок
се състои от административни, стопански и
обслужващи звена.
(5) В болници, в които се извършват оперативни дейности, се създават необходимият
вид и брой операционни зали.
(6) Лечебните заведения за болнична помощ
могат да откриват аптеки за задоволяване на
собствените си нужди.
Чл. 7. (1) Основно диагностично-лечебно
структурно звено в лечебните заведения за
болнична помощ е отделението (клиниката),
което се състои от болнични стаи, диагностични кабинети, манипулационни зали и
помощни помещения.
(2) Отделението (клиниката) се открива по
определена медицинска или дентална специалност или по обособена дейност/дейности
в определена медицинска/дентална специалност. В отделението (клиниката) могат да се
извършват диагностично-лечебни дейности и
от друга специалност само ако това е допустимо от съответните медицински стандарти.
(3) В клиниката могат да се откриват отделения, когато това е предвидено в правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред
на лечебното заведение.
Чл. 8. (1) Броят и видът на болничните
отделения (клиники) се определят според
конкретните нужди на лечебния процес.
(2) Броят на леглата в отделенията (клиниките) не може да бъде по-малък от 5, освен
ако със съответния медицински стандарт не
е определен по-голям брой.
(3) Изискванията за минимален брой легла
по ал. 2 не се отнасят за отделенията (клиниките) за интензивно лечение и за оказване
на родилна помощ.
(4) С медицинските стандарти могат да
бъдат въвеждани изисквания за максимален
брой легла, които могат да бъдат разкривани
в отделенията (клиниките).
Чл. 9. (1) В зависимост от нуждите на
диагностично-лечебния процес в болницата
дейността по специалностите медицинска имунология, образна диагностика, трансфузионна
хематология и клинична патология може да
се извършва в лаборатории и/или отделения
при спазване на изискванията на съответния
медицински стандарт.
(2) Дейностите по химиотерапия, лъчетерапия, физиотерапия, съдебна медицина,
диализно лечение, анестезиология и по всяка
друга специалност, с изключение на спешната
медицина, които изискват престой на пациента не по-дълъг от 12 часа, се осъществяват
в отделения без легла.
Чл. 10. (1) Отделението (к линиката) и
лабораторията се оборудват по начин, позволяващ на болничния екип от лекари (лекари
по дентална медицина) с помощта на други
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медицински и немедицински специалисти и
помощен персонал максимално ефективно да
диагностицират и лекуват пациентите.
(2) Оборудването и апаратурата, необходими за осъществяването на диагностичната и
лечебната дейност, се определят със съответния медицински стандарт.
Чл. 11. (1) В дома за медико-социални
грижи могат да бъдат обособени следните
структурни и функционални звена:
1. приемно;
2. манипулационна;
3. стаи за хронично болни;
4. административно-стопански блок.
(2) Когато домът за медико-социални грижи осъществява само специфични грижи по
домовете на лица с хронични инвалидизиращи
заболявания и медико-социални проблеми,
изискванията по ал. 1 не се прилагат.
Чл. 12. В лечебните заведения за болнична помощ и в домовете за медико-социални
грижи се създават изолатори със стаи с легла
съобразно потребностите от такива.
Чл. 13. Здравните изисквания към лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи са посочени
в приложение № 1 съобразно предмета на
тяхната дейност.
Раздел II
Специфични изисквания
Чл. 14. (1) В многопрофилните лечебни
заведения за болнична помощ – търговски
дружества със смесена държавна и общинска
собственост в капитала, задължително се
създават патологоанатомично отделение без
легла, спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа и отделение по
трансфузионна хематология.
(2) В патологоанатомичното отделение на
лечебните заведения по ал. 1 задължително
се създава зала за аутопсии и се осъществява
пълният обем дейност по клинична патология
съгласно съответния медицински стандарт.
(3) Лечебните заведения по ал. 1 задължително осигуряват осъществяването на дейност
по съдебна медицина, като създават отделение
по съдебна медицина без легла или възможности на патологоанатомичното отделение
да извършва съдебномедицински eкспертизи.
Чл. 15. (1) В лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по хирургия от второ и трето ниво,
определени съобразно медицинския стандарт
по хирургия, със заповед на ръководителя на
лечебното заведение се създава обща клинична
онкологична комисия.
(2) В лечебните заведения за болнична
помощ, в които има клиники и отделения
по медицинска онкология от второ и трето
ниво, определени съобразно медицинския
стандарт по медицинска онкология, със запо-
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вед на ръководителя на лечебното заведение
задължително се създават обща клинична
онкологична комисия и клинична онкологична
комисия по химиотерапия.
(3) Лечебните заведения по ал. 2 при необходимост създават клинична онкологична
комисия по локализации: „белодробен карцином“, „карцином на гърда“, „гастроинтестинални злокачествени неоплазми“, „ендокринни
тумори“, „тумори на уро-генитален тракт“ и
други.
(4) К линичните онкологични комисии
отговарят на изискванията и осъществяват
дейност съгласно медицинския стандарт по
медицинска онкология.
Чл. 16. (1) В многопрофилните и в специализираните болници за активно лечение
могат да се откриват отделения (клиники)
за долекуване и продължително лечение или
рехабилитация.
(2) Отделенията (клиниките) по ал. 1 могат
да осъществяват дейност по специалности, по
които лечебното заведение има разрешение
да осъществява лечебната си дейност.
(3) В отделенията (клиниките) по ал. 1
може да се осъществява лечебна дейност по
различни специалности, ако те са с една и
съща насоченост (терапевтична или хирургична) и ако не се нарушават правилата за
асептика и антисептика.
Чл. 17. (1) В отделенията (клиниките) за
долекуване и продължително лечение или
рехабилитация се извършват дейности по
продължаване лечението на пациенти, което
в острата фаза на заболяването е осъществено
в друго отделение (клиника) на болничното
лечебно заведение или в друга болница за
активно лечение.
(2) В рамките на едно отделение (клиника)
не могат да бъдат извършвани дейности по
долекуване/продължително лечение/рехабилитация на деца и възрастни.
(3) Минималният брой на леглата в отделение (клиника) за долекуване и продължително
лечение или рехабилитация е 5. С медицинските стандарти могат да бъдат въвеждани
изисквания за максимален брой легла в тези
болнични структури.
Г л а в а

т р е т а

НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КЛИНИКИТЕ, ОТДЕЛЕНИЯТА И МЕДИКОДИАГНОСТИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА
ПОМОЩ
Ч л. 18. (1) К линик и те, о тделени я та и
медико-диагностичните лаборатории на болниците за активно лечение имат нива на
компетентност.
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(2) Нивото на компетентност вк лючва
вида и обхвата на осъществяваната лечебна
дейност, както и капацитета на съответната
болнична структура.
(3) Нивото се определя в съответствие с
утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 19. (1) Нивата на компетентност на
структурите по чл. 18, ал. 1 са: първо, второ
и трето, като най-ниското ниво е първо. За
някои специалности нивата на компетентност
на клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории са само второ и трето
или само трето.
(2) Нивото на компетентност на конкретна
клиника/отделение/лаборатория се определя
при отчитане изпълнението на следните показатели:
1. минимален брой лекари за клиника/
отделение/лаборатория за съответното ниво
за съответната специалност;
2. минимален брой лекари със специалност
за клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;
3. минимален брой лекари със специалност
и допълнителна квалификация за клиника/
отделение/лаборатория за съответното ниво
за съответната специалност;
4. минимална компетентност на клиника/
отделение/лаборатория за съответното ниво
за съответната специалност;
5. минимална обезпеченост с апаратура на
клиника/отделение/лаборатория за съответното ниво за съответната специалност;
6. минимална обезпеченост на дейността
на клиниката/отделението с дейност от други
медицински специалности;
7. минимален обем дейност на клиника/
отделение/лаборатория за съответното ниво
за съответната специалност.
(3) Показателите по ал. 2 са конкретизирани за всяка медицинска специалност в
съответния медицински стандарт.
(4) Изпълнението на показателите по ал. 2,
т. 1 – 6 се отчита от регионалния център по
здравеопазване (РЦЗ) към датата на проверката
по чл. 47, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, извършвана за нуждите на процедурата
по издаване на разрешение за лечебна дейност.
(5) Показателят „минимален обем дейност“ не се взема предвид при издаване на
разрешението за лечебна дейност, с което се
определя нивото на компетентност на съответната болнична структура. Изпълнението на
този показател обхваща дванадесет месеца от
издаване на разрешението и се отчита задължително от РЦЗ не по-късно от петнадесетия
месец от издаването.
(6) В случаите, в които при проверката си
по ал. 5, изр. второ се установи, че показателят
„минимален обем дейност“ на болничната
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структура не е изпълнен съобразно изискванията на съответния медицински стандарт,
РЦЗ дава указания на лечебното заведение
да подаде в едномесечен срок до министъра
на здравеопазването заявление за промяна
на определеното ниво на компетентност на
структурата.
(7) Регионалният център по здравеопазване
изпраща в Министерството на здравеопазването доклад от всяка проверка по ал. 5, изр. второ
в тридневен срок от нейното приключване.
(8) За отчитане изпълнението на показателите по ал. 2 при проверките си РЦЗ използва
карта на съответствието съгласно образеца
по приложение № 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ
ЗА ВЕД ЕН И Я ЗА БОЛ Н И Ч Н А ПОМОЩ
И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ
ГРИЖИ
Раздел I
Организация на дейностите по приема на
пациенти
Чл. 20. (1) Редът за приемане на пациентите
в лечебните заведения за болнична помощ и в
домовете за медико-социални грижи се определя с правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение.
(2) Приемът в болница се осъществява
в консултативно-диагностичния блок чрез
консултативните кабинети или чрез спешното
отделение, където:
1. въз основа прецизиране, основаващо се
на критериите за спешност, пациентите се:
а) приемат незабавно;
б) включват в „лист на чакащи“, чрез който
се планира датата на приема;
2. се попълва необходимата медицинска
документация;
3. се извършват диагностични дейности и
лечебни дейности, включително при спешни
състояния;
4. се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.
(3) Отказът на пациента да бъде приет в
лечебното заведение след информирането му
от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му
да бъде включен в него, както и отказът му
да продължи започналия престой в лечебното
заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ
знак на пациента.
(4) Правилата относно действията по ал. 3
се уреждат с правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение.
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Раздел II
Организация на диагностичната, лечебната
и рехабилитационната дейност и на грижите
за пациентите
Чл. 21. (1) Диагностичната, лечебната и
рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите
във всяко болнично отделение (клиника) и
лаборатория се осъществяват от екип с ръководител началника на отделението (клиниката)
или лабораторията, който е лекар (лекар по
дентална медицина) с призната специалност,
отговаряща на профила на отделението (клиниката) или лабораторията, и старша медицинска сестра (лаборант), която е бакалавър
или магистър по специалността „Управление
на здравните грижи“.
(2) Екипът се състои от лекари (лекари
по дентална медицина), медицински сестри,
акушерки, асоциирани медицински специалисти и др.
(3) Съставът на екипа по ал. 2 се определя
от ръководителя на лечебното заведение по
предложение на началника на отделението
(клиниката) или лабораторията и в съответствие с медицинския стандарт по специалността.
(4) Длъжностните характеристики на работещите в лечебните заведения за болнична
помощ и в домовете за медико-социални грижи
се утвърждават от ръководителя на лечебното
заведение по предложение на началника на
отделението (клиниката) или лабораторията.
(5) Правилникът за устройството, дейността
и вътрешния ред на болницата задължително
съдържа подробна уредба на правилата, по
които се организират дейностите в лечебното
заведение.
(6) За дейността на отделенията по хемодиализа в лечебните заведения за болнична
помощ се прилагат съответно разпоредбите на
раздел трети от Правилника за устройството
и дейността на диализните центрове (ДВ,
бр. 99 от 2003 г.).
Чл. 22. Организацията на дейност в домовете за медико-социални грижи се определя
с правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение.
Чл. 23. (1) Лечебното заведение за болнична
помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински
специалности съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска
помощ при спешни състояния.
(2) Финансирането на медицинската помощ
при спешни състояния по ал. 1 се извършва
по ред и методика, определени от министъра
на здравеопазването, в рамките на средствата,
предвидени в бюджета на Министерството на
здравеопазването за съответната календарна
година.
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Раздел III
Организация на дейностите при изписване
на пациент от лечебно заведение за болнична
помощ или от дом за медико-социални грижи
Чл. 24. (1) В деня на изписването на пациент
от лечебно заведение за болнична помощ или
от дом за медико-социални грижи се издава
епикриза в три екземпляра – за пациента, за
изписващото лечебно заведение и за лечебното
заведение за първична извънболнична помощ,
където лицето е регистрирано.
(2) В случаите по чл. 24 от Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г. и бр. 1
от 20 09 г.), към съпътстващата пациента
медицинска документация задължително се
прилага и екземпляр от епикризата за нуждите
на приемащото лечебно заведение.
(3) При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия това
следва изрично да се запише в епикризата.
Чл. 25. В деня на изписване на бацилоносител по служебен път се изпраща известие до
регионалната инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве, на чиято територия
е настоящият адрес на лицето.
Чл. 26. При изписване на пациент, чието
състояние налага придружител, същият се
предава на близките му. При липса на близки,
при невъзможност да се осъществи контакт
с тях или при изразено от тях несъгласие да
приемат изписваното лице персоналът на
лечебното заведение предава пациента на
служител от съответната дирекция „Социално
подпомагане“.
Чл. 27. Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата/дома
за медико-социални грижи задължително
съдържа подробна уредба на правилата, по
които се организират дейностите в лечебното
заведение.
Раздел IV
Организация на дейностите по предаване
трупа на починал пациент
Чл. 28. (1) Трупът на починал пациент
престоява в болничната стая/стаята за хронично болни два часа, като се полагат грижи
за запазване на външния му вид.
(2) След изтичане на периода, посочен в
ал. 1, трупът се изпраща в патологоанатомично
отделение заедно с „История на заболяването“
и епикриза, в случай че в лечебното заведение
е създадено такова отделение или ще бъде
извършена аутопсия.
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(3) Болниците, в които няма патологоанатомично отделение, както и домовете за
медико-социални грижи задължително определят помещение за покойници.
Чл. 29. Лекарят, констатирал смърт та,
попълва „Съобщение за смърт“ в два екземпляра, които се изпращат на длъжностното
лице по гражданското състояние в общината,
на чиято територия е лечебното заведение.
Чл. 30. (1) Трупът се предава на близките
от лекар след представяне на „Акт за смърт“,
издаден от общината.
(2) Редът за предаване на труповете се
определя със заповед на ръководителя на
лечебното заведение.
Г л а в а

п е т а

ВЪТРЕШЕН РЕД В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Чл. 31. (1) Вътрешният ред в лечебните
заведения за болнична помощ и в домовете за
медико-социални грижи се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния
ред на заведението, който се утвърждава от
неговия ръководител.
(2) Организацията за недопускане и ранно
откриване на вътреболнични инфекции, както
и мерките за ограничаване на такива инфекции
се извършват при спазване на Наредба № 2 от
2005 г. за организацията на профилактиката и
контрола на вътреболничните инфекции (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2005 г.; изм., бр. 69 от 2010 г.) и
на утвърдения медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните
инфекции.
Чл. 32. (1) Стерилизацията на операционно
бельо, инструментариум, превързочни материали, пособия за инвазивна диагностика и
посуда за хранене се извършва при спазване
на утвърдения медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните
инфекции.
(2) Ме т од и т е и средс т вата за т ек у ща
и крайна дезинфекция, както и редът за
осъществяване на правилата за асептика и
антисептика се определят с утвърдения медицински стандарт по профилактика и контрол
на вътреболничните инфекции.
Чл. 33. Със заповед на ръководителя на лечебното заведение задължително се определят:
1. редът за изписване на лекарства, тяхното съхраняване и раздаване на пациентите,
както и начинът за водене на съответната
документация;
2. редът и начинът за организиране и провеждане на храненето на пациентите, лекуващи
се в стационарни условия;
3. правилата за движението на медицинския
и на административния документооборот.
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Чл. 34. Работещите в лечебните заведения
за болнична помощ и в домовете за медикосоциални грижи се задължават:
1. да спазват правилата за вътрешния ред
на заведението и на съответната структура;
2. да спазват правилата на медицинската
деонтология и добрата медицинска практика;
3. да пазят медицинската тайна освен в
предвидените от закона случаи.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ привеждат дейността си в съответствие
с изискванията на Закона за лечебните заведения и тази наредба и подават документи за
промяна на издадените разрешения за лечебна
дейност в срока по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните
заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.).
(2) Министерството на здравеопазването
изпраща служебно на регионалните центрове
по здравеопазване за провеждане на процедурата по чл. 47 от Закона за лечебните
заведения следните заявления и приложени
към тях документи:
1. подадените към 31 юли 2010 г. в министерството заявления за издаване на разрешения за лечебна дейност/за промяна в
издадени разрешения, по които министърът
на здравеопазването не се е произнесъл по
действалия до тази дата ред;
2. подадените в министерството между
31 юли и 31 октомври 2010 г. за явлени я,
към които не са приложени необходимите
удостоверения по чл. 47, ал. 4 и 6 от Закона
за лечебните заведения или не са спазени
изискванията на тази наредба.
§ 2. До влизане в сила на методиката по
чл. 23, ал. 2 Министерството на здравеопазването заплаща за оказаната медицинска помощ
на пациенти в спешно състояние, които са
преминали през спешно отделение с престой
до 24 часа и не са хоспитализирани по ред,
определен от министъра на здравеопазването.
§ 3. В Наредба № 14 от 2010 г. за условията
и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ (ДВ, бр. 34 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 след думата „участват“ се добавя
„по изключение“.
2. В чл. 9 се създава нова ал. 5:
„(5) Националните консултанти участват в
състава на комисиите по ал. 1 по изключение.“
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 46, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 29
от 1999 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
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и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 108 от
1999 г.; изм., бр. 80 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.;
доп., бр. 99 от 2003 г.; изм., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 55 от 2008 г. и бр. 60 от 2010 г.).
Министър: Ст. Константинов
Приложение № 1
към чл. 13
Здравни изисквания към помещенията на
лечебните заведения за болнична помощ и
домовете за медико-социални грижи, както
и осигуряване на противоепидемичен режим
в тях
I. Общи изисквания
1. Лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи се разкриват в самостоятелни сгради в съответствие
с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната
среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101
от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.).
2. В сградите на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални
грижи и прилежащите им терени не се допуска разполагането на съоръжения, които не са
свързани пряко с дейността им, с изключение
на кафе-автомати, автомати за безалкохолни
напитки, чай и пакетирани храни, автомати или
щандове за вестници и списания, банкомати.
3. Лечебните заведения за болнична помощ и
домовете за медико-социални грижи осигуряват
достъп за моторни превозни средства, място
за паркиране, но не по-малко от 4 паркоместа.
4. Инфекциозните отделения (клиники) и
отделенията (клиниките) за лечение на болни
с открита форма на туберкулоза се разкриват:
4.1. В самостоятелни сгради с осигурено пречистване на отпадните води преди заустване в
общата канализационна мрежа съгласно Наредба
№ 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване
на производствени и отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ,
бр. 98 от 2000 г.).
4.2. При невъзможност за осигуряване на
самостоятелна сграда и при доказана необходимост по изключение с разрешение на главния
държавен здравен инспектор се допуска разкриване на инфекциозно отделение (клиника) в
обща сграда с други отделения (клиники) при
следните условия:
4.2.1. осигуряване на самостоятелен подход
и отделни входове за приемане и изписване на
инфекциозно болните;
4.2.2. пълна изолация на стълбища, асансьори,
вентилационни и канализационни инсталации,
складове и спомагателни помещения от останалите отделения;
4.2.3. осигуряване на самостоятелни помещения за хранене и детска млечна кухня с измиване
и дезинфекция на съдовете на място;
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4.2.4. осигуряване на отделен санитарен пропусник за персонала;
4.2.5. осигуряване самостоятелно изпиране и
химиотермодезинфекция на бельо и постелъчен
инвентар в отделението;
4.2.6. осигуряване изгаряне на всички твърди
болнични отпадъци от отделението;
4.2.7. осигуряване пречистване на отпадните
води.
5. Строителни изисквания:
5.1. Минималната светла височина на помещенията е 2,50 м. В помещения с източници на
йонизиращи лъчения, операционни и родилни
зали се осигурява минимална светла височина 3 м.
5.2. Стените на манипулационните, стерилизационната, помещенията за разливане на храна,
санитарните възли, както и зоната за съхранение
на санитарните прибори трябва да са с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция
(гладък фаянс, теракота и др.) на височина 1,5 м
от готов под, а тези на работните помещения и
миялната на медико-диагностичните лаборатории
на височина 1,8 м. Стените на болничните стаи,
кабинетите, чакалнята, медико-техническите
лаборатории и коридорите да са с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
Не се допускат релефни мазилки.
5.3. Стените на операционните и родилните
зали, отделенията за анестезиология, реанимация
и интензивно лечение, за термична травма и за
отглеждане на недоносени деца се изпълняват с
покритие без фуги и без използване на блажна боя.
5.4. Подовите настилки в помещенията на лечебните заведения за болнична помощ и домовете
за медико-социални грижи са водонепропускливи,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
В тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна основа (балатум), с изключение
на тези в болничните стаи. Подовете в медикодиагностичната лаборатория да са устойчиви
на термични и химични въздействия. Подовите
настилки в операционни и родилни зали да са
изпълнени по начин, изключващ възможността
от натрупване на статично електричество.
5.5. Стойностите на шумовите нива в помещенията на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи не
трябва да надвишават изискванията на Наредба
№ 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти от
шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58
от 2006 г.).
6. Инсталации и системи, необходими за
функционирането на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални
грижи (отоплителни, вентилационни и климатичните инсталации, електрозахранването и
електрическите уредби, водопроводните и канализационните инсталации и други) се проектират
и изграждат съгласно разпоредбите на Закона
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за устройство на територията и нормативните
актове по прилагането му. Вентилационните и
климатичните инсталации се проектират и изграждат по начин, който осигурява съответния
клас чистота, съгласно БДС EN ISO 14644-1 и
раздел XXIV на утвърдения медицинския стандарт
за профилактика и контрол на ВБИ:
6.1. Осветлението в различните видове помещения да отговаря на изискванията на БДС EN
Светлина и осветление. Осветление на работни
места. Работни места на закрито. Част 1.
6.2. Болничните стаи, кабинетите, манипулационните и санитарните възли се оборудват
с мивка с течаща топла и студена вода.
6.3. Лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи се
осигуряват с необходимото количество вода,
отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.;
изм., бр. 87 от 2007 г.).
6.4. В предоперационните, операционните,
подготвителните към родилните зали, боксове
и полубоксове в инфекциозните отделения и в
помещенията за изкъпване на новородени се предвиждат кранове, управлявани крачно, лакетно, с
фотоклетка или по други начини, гарантиращи
стерилността при работа.
6.5. Не се допуска разполагането на подови
сифони в помещенията, посочени в т. 5.3.
7. Лечебните заведения за болнична помощ и
домовете за медико-социални грижи съобразно
вида и предмета на своята дейност се състоят от
следните видове основни помещения с осигурена
минимална площ:
7.1. Консултативно-диагностичен блок:
7.1 .1 . п р и е м н о - к о н с у л т а т и в н и к а б и н е ти – 12 кв.м:
7.1.1.1. (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от
01.02.2007 г.) кабинет за прием на пациентите за
хоспитализация – 12 кв.м;
7.1.1.2. помещени я за гру пова психотерапия – 25 кв.м;
7.1.1.3. кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите – по 6 кв.м за
всяко работно място;
7.1.2. медико-диагностични лаборатории – по
6 кв.м за всяко работно място, но не по-малко
от 15 кв.м за всяко функционално звено;
7.1.3. отделения без легла:
7.1.3.1. к аби не т и з а о бра зна д иа г но с т ика – площт а се определя от вида на образнодиагностичната апаратура; към тях се осигуряват
две съблекални по 1,5 кв.м, кът с кислородна
инсталация; при наличие на апаратура – източник на йонизиращи лъчения, се осигуряват: процедурно помещение – 16 кв.м, командно – 3 кв.м,
фотолаборатория – 12 кв.м, склад за филми и
химикали – 3 кв.м;
7.1.3.2. кабинети за физикално лечение и
рехабилитация – не по-малко от 6 кв.м на процедурно място;
7.1.3.3. патологоанатомично и съдебно-медицинско отделение – най-малко по 50 кв.м;
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7.1.3.4. кръвна банка с кабинет за изследване
на кръвните групи и хладилна камера за съхранение на биопродуктите – общо не по-малко
от 20 кв.м;
7.1.3.5. спешно отделение:
7.1.3.5.1. място за информационно обслужване и регистрация на пациентите – по 6 кв.м за
всяко работно място;
7.1.3.5.2. лекарски кабинети – по 12 кв.м;
7.1.3.5.3. чакалня – по 2 кв.м на кабинет, с
обща площ не по-малко от 12 кв.м;
7.1.3.5.4. противошокова зала за две противошокови легла – не по-малко от 25 кв.м;
7.1.3.5.5. манипулационна зала с едно транспортно легло – 20 кв.м, с две транспортни легла – 36 кв.м;
7.1.3.5.6. зала за диагностично уточняване и
наблюдение, с престой до 24 часа с легла – 6,5 кв.м
на едно легло, с обща площ не по-малко от 12 кв.м;
7.1.3.5.7. помещение за съхранение на лекарства, медицински изделия, апаратура и инвентар – не по-малко от 5 кв.м;
7.1.3.5.8. помещение за спешния екип – с
минимална площ 20 кв.м;
7.1.3.5.9. съблекалня със санитарен възел и
душ за персонала – не по-малко от 12 кв.м;
7.1.3.5.10. санитарен възел за пациентите – не
по-малко от 3 кв.м;
7.1.4. спомагателни помещения:
7.1.4.1. чакалня – по 2 кв.м на кабинет, но не
по-малко от 12 кв.м;
7.1.4.2. санитарни възли с преддверие за персонал и пациенти – с площ по 3 кв.м;
7.1.4.3. складови помещения – по 4 кв.м за
всеки тип;
7.1.4.4. помещение за съхраняване на чистачния инвентар и препаратите за почистване и
дезинфекция с мивка аусгус – 4 кв.м;
7.1.4.5. помещение с хладилна камера за съхраняване на трупове – 10 кв.м.
7.2. Стационарен блок:
7.2.1. болнично отделение (клиника):
7.2.1.1. болнични стаи:
7.2.1.1.1. за възрастни и деца над 14 г. – по
6,5 кв.м на едно легло, но не по-малко от 12 кв.м;
7.2.1.1.2. за деца от 3 до 14 г. – по 5 кв.м на
едно легло, но не по-малко от 8 кв.м;
7.2.1.1.3. за деца до 3 г. – по 4 кв.м на едно
легло, но не по-малко от 6 кв.м;
7.2.1.1.4. за следоперативна реанимация – по
12 кв.м на едно легло;
7.2.1.1.5. за дихателна реанимация и за интензивно лечение – 16 кв.м на легло;
7.2.1.1.6. изолатор – по 6,5 кв.м на едно легло,
но не по-малко от 12 кв.м;
7.2.1.2. манипулационна – 9 кв.м;
7.2.1.3. превързочна към отделенията с хирургични специалности, цистоскопна, за ендоскопски
и биопсични изследвания – по 16 кв.м;
7.2.1.4. гипсовъчна – 9 кв.м;
7.2.1.5. лекарски кабинети – по 12 кв.м;
7.2.1.6. сестринска стая – 12 кв.м;
7.2.1.7. стая за помощния персонал – 6 кв.м;
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7.2.1.8. разливен хранителен офис с чиста и
нечиста част – 12 кв.м с осигурени минимум по
две двугнездни мивки;
7.2.1.9. детска млечна кухня с чиста и нечиста
част – по 6 кв.м;
7.2.1.10. столова (дневна) – по 1,5 кв.м на
болнично легло;
7.2.1.11. занималня за деца, снабдена с играчки
и учебни пособия – 12 кв.м;
7.2.1.12. общи санитарни възли към отделението – по един на всеки 10 болнични легла – по
3 кв.м;
7.2.1.13. санитарен възел и баня за медицинския персонал – 6 кв.м;
7.2 .1.14. к л измено помещен ие с т оа ле т на – 6 кв.м;
7.2.1.15. помещение за изливане, измиване
и дезинфекция на подлоги и уринатори и за
съхранение на използван постелъчен инвентар
и болнично бельо – 5 кв.м;
7.2.1.16. обща баня за отделението – 8 кв.м;
7.2.1.17. индивид уа лен санитарен възел с
душ към болничните стаи, ако са предвидени
такива, и задължително за инфекциозните отделения – 3 кв.м;
7.2.1.18. склад (шкаф) за чисто бельо – 2 кв.м;
7.2.1.19. помещение за разделно временно
съхранение на твърди болнични отпадъци с кът
за чистачния инвентар и мивка тип аусгус;
7.2.1.20. ск лад за инвентар и консу мативи – 4 кв.м;
7.2.1.21. други допълнителни помещения в
зависимост от спецификата на отделението
(клиниката);
7.2.2. операционен блок:
7.2.2.1. пространство за прием (трансфер) на
болните – по 5 кв.м за операционна маса;
7.2.2.2. депо за транспортни колички – 4 кв.м;
7.2.2.3. санитарен пропусник за операционния
персонал:
7.2.2.3.1. съблекалня със санитарен възел и
душ – 8 кв.м;
7.2.2.3.2. помещение за обличане на операционното облекло – 4 кв.м;
7.2.2.3.3. стая за почивка на операционния
екип с обособен кът за написване на оперативния
протокол – 6 кв.м;
7.2.2.3.4. предоперационно помещение за
и з м и в а н е и п од г о т о вк а н а о п е р а ц и о н н и я
екип – 10 кв.м;
7.2.2.4. помещение за преданестезиологична
подготовка на болните – 8 кв.м;
7.2.2.5. операционна зала – 30 кв.м за една
операционна маса;
7.2.2.6. площ извън операционната зала за
експ ресна стери лизаци я на инст ру мен тариум – 4 кв.м;
7.2.2.7. помещения за съхраняване на стерилните материали, за апаратура и консумативи и
за използвано операционно бельо и временно
съхранение на опасни отпадъци от операционната
зала – всяко по 2 кв.м;
7.2.3. родилен блок:
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7.2.3.1. помещение за санитарна обработка на
родилката с тоалетна и душ – 16 кв.м;
7.2.3.2. предродилна зала – по 6,5 кв.м на
едно легло;
7.2.3.3. родилна зала с едно родилно легло – 24 кв.м, родилна зала с две родилни легла – 36 кв.м;
7.2.3.4. помещение за грижа за новородените – 16 кв.м;
7.2.3.5. зала за реанимация на новородените – по 6 кв.м на едно легло;
7.2.3.6. зала за реанимация на родилките – по
8 кв.м на едно легло;
7.2.3.7. помещения за съхраняване на стерилните материали, за апаратура и консумативи и
за използвано операционно бельо и временно
съхранение на опасни отпадъци от родилната
зала – всяко по 2 кв.м.
7.3. Болнична аптека – с необходими помещения и площи съгласно изискванията на Наредба
№ 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата
на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от
2008 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.).
7.4. Административно-стопански блок:
7.4.1. помещения за административно обслужване и информационна система – не по-малко
от 12 кв.м всяко;
7.4.2. хранителен блок – с необходими помещения и площи съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 852/2004 от 29 април 2004 г.
относно хигиената на храните и Наредба № 5
от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55
от 2006 г.);
7.4.3. централна стерилизация – с необходими
помещения и площи съгласно приложение № 7
към чл. 90, 93, 96 и 98 от Нормите за проектиране на болнични заведения от общ тип и
амбулаторно-поликлинични заведения (публ. в
бр. 7 от 1987 г. на Бюлетина за строителство и
архитектура, издание на Стопанско обединение
„Строителство“ и на Комитета по териториално
и селищно устройство при Министерския съвет);
7.4.4. централна пералня – с необходими помещения и площи съгласно Наредба № 37 от 1995 г.
за хигиенните изисквания към устройството и
експлоатацията на обществените перални (обн.,
ДВ, бр. 95 от 1995 г.; попр., бр. 97 от 1995 г.); при
абонаментно изпиране на болничното бельо се
осигуряват необходимите помещения и поточност за изпиране на замърсеното с биологични
материи бельо;
7.4.5. спомагателни звена:
7.4.5.1. покрит гара ж за автомобили – по
20 кв.м за всеки автомобил със склад за резервни
авточасти и материали (по 0,5 кв.м на автомобил), стая за почивка на шофьорите – 12 кв.м;
7.4.5.2. складови помещения – не по-малко
от 12 кв.м всяко;
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7.4. 5. 3. г а з о в а с т а н ц и я з а м ед и ц и н с к и
цели – 4 кв.м при централизирано подаване на
медицински газове;
7.4.5.4. помещение за съхраняване на опасните отпадъци с осигурена течаща вода и подов
сифон – 2 кв.м;
7.4.5.5. помещение за изгаряне на опасните
болнични отпадъци (ако не е предвидено изгарянето да става на друго място) с площ в зависимост от предвиденото съоръжение;
7.4.5.6. площадка за контейнери за болничните отпадъци, които нямат характер на опасни
отпадъци.
II. Специфични изисквания
1. Лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи се обзавеждат с мебели и медицинско оборудване,
съответстващи на предмета на дейността им и
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
2. При работа в различните отделения (клиники) на лечебните заведения за болнична помощ
и домовете за медико-социални грижи се спазват
общите принципи на асептика и антисептика.
Организацията за недопускане на вътреболнични
инфекции, ранното им откриване, ограничаване и ликвидиране се извършват при спазване
на Наредба № 2 от 2005 г. за организацията на
профилактиката и контрола на вътреболничните
инфекции (обн., ДВ, бр. 8 от 2005 г.; изм., бр. 69
от 2010 г.) и утвърдения медицински стандарт
по профилактика и контрол на вътреболничните
инфекции.
3. Събирането и временното съхранение на
битовите и опасните отпадъци от медицинската
дейност на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи
се извършва разделно на определени за целта
места. Събирането и временното съхранение на
битовите и опасните отпадъци от медицинската
дейност на лечебните заведения за болнична
помощ и домовете за медико-социални грижи
се извършва при спазване на Закона за управление на отпадъците и нормативните актове по
неговото прилагане, както и Указание № 1 от
2003 г. на МЗ за разделно събиране и временно
съхранение на твърди болнични отпадъци (Служебен бюлетин № 7 на МЗ от 2004 г.).
4. Изграждането на нови и реконструкцията
на съществуващи лечебни заведения за болнична
помощ и домове за медико-социални грижи се
съгласуват с органите на държавния здравен
контрол.
5. Въвеждането в експлоатация на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи от І, ІІ и ІІІ категория
се извършва по реда на Наредба № 2 от 2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.).
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Приложение № 2
към чл. 19, ал. 8
Карта на съответствието за проверка на спазването на изискванията на Медицински стандарт
„……………………………………..“
Лечебно заведение:
Име, адрес, единен идентификационен код:
Ръководител на лечебното заведение (трите имена):
Ръководител на отделение/клиника/лаборатория (трите имена):
Издадено разрешително за дейност от министъра на здравеопазването (номер)
1. Здравни изисквания за осъществяване на медицинската специалност:
ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

I ниво

II ниво

III ниво

2. Архитектурни и териториални връзки между местата за осъществяване на медицинската специалност
и останалите инфраструктурни звена на лечебното заведение
ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

I ниво

II ниво

III ниво

3. Изисквания за оборудване с медицинска апаратура и медицински изделия за осъществяване на
медицинската специалност
I ниво
Задължителни изисквания

Препоръчителни изисквания

II ниво
Задължителни изисквания

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА
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Препоръчителни изисквания

III ниво
Задължителни изисквания

Препоръчителни изисквания

4. Структура и персонал
4.1.

Изисквания за организационна структура

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

I ниво
обособеност
брой и вид на леглата (за клиники и отделения)
персонал
II ниво
обособеност
брой и вид на леглата (за клиники и отделения)
персонал
III ниво
обособеност
брой и вид на леглата (за клиники и отделения)
персонал
4.2.

Професионална компетентност за практикуване на меди
цинската специалност
I ниво

II ниво

III ниво
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5. Професионална дейност

I ниво

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

II ниво

III ниво

6. Критерии за качество на извършваната дейност
6.1.

Общи и специализирани показатели за качество на ме
дицинската помощ

6.2.

Специфични права и задължения на пациентите и другите
потребители

6.3.

Специфични условия, осигуряващи защита на медицинските
и немедицинските специалисти в областта на медицин
ската специалност

Заключение: Дейността на структурата съответства на изискванията на медицинския стандарт за … ниво на
компетентност.

8393

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № 101 от 2006 г.
за фуражните добавки (ДВ, бр. 80 от 2006 г.)
Параграф единствен. Наредба № 101 от
2006 г. за фуражните добавки (ДВ, бр. 80 от
2006 г.) се отменя.
За министър: Цв. Димитров
8243

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване
на свидетелства на авиационните оператори за
търговски въздушен превоз и контрола върху
тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всеки притежател на САО прилага
нормите за полетно време, работно време и

време за почивка на екипажа, изготвени в съответствие с подчаст Р от приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г. на Съвета от
16 декември 1991 г. относно хармонизирането на
техническите изисквания и административните
процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ, L 373 от 1991 г.) – OPS1.1090OPS 1.1135.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице може
да допусне изключения от изискванията на
подчаст Р от приложение III към Регламент
(ЕИО) № 3922/1991 г. при спазване на изискванията на чл. 8, т. 2 от Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г. и OPS 1.1090, т. 5.1.1 от подчаст
Р от приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г.
(3) Всеки авиационен оператор доказва пред
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице, използвайки
експлоатационен опит и вземайки предвид
други подходящи фактори, като настоящи
научни факти, че неговата молба за отклонение от нормите, регламентиращи полетното
време, работното време и времето за почивка
на екипажа гарантира еквивалентно ниво на
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безопасност в съответствие с разпоредбата на
OPS 1.1090, 5.1.2 от подчаст Р на приложение III
към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 2. Създават се чл. 20а – чл. 20 г:
„Чл. 20а. (1) Работодателят подава писмено
искане за предварително одобрение от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него длъжностно лице на всяко увеличаване на
работното време на екипажите извън предвиденото в приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г.
(2) Работно време с прекъсвания може да
се въведе за екипажите на въздухоплавателните
средства само при предварително определен
брой и продължителност на прекъсванията в
съответствие с изискванията на т. 6 от OPS
1.1105 на подчаст Р на приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
(3) Увеличение на полетното дежурство се
допуска след еднократно прекъсване, което е
не по-малко от 3 часа. В този случай общото
работно време заедно с прекъсването не може
да превишава 16 часа при полети до 4 сектора
и при осигурени условия за почивка по време
на прекъсването в съответствие с изискванията на разпоредбата на т. 6.1 от OPS 1.1105 на
подчаст Р на приложение III към Регламент
(ЕИО) № 3922/1991 г.
(4) Всеки авиационен оператор доказва
пред главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице, като
използва експлоатационен опит и отчитайки
други подходящи фактори, като настоящи научни факти, че неговата молба за увеличено
полетно дежурство гарантира еквивалентно
ниво на безопасност.
(5) Авиационните оператори съхраняват
всички доклади и искания за удължаване на
полетно дежурство, увеличени полетни часове
и намалени периоди на почивка в съответствие
с изискванията на подчаст Р на приложение III
към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
Чл. 20б. Времето за предполетна подготовка
включва и времето за явяване на работа, което
отразява времето за изпълнение на наземните
задължения, свързани с безопасността, и е не
по-малко от един час, но не повече от 1,5 часа
в съответствие с изискванията на разпоредбата
на OPS 1.1105 от подчаст Р на приложение III
към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
Чл. 20в. (1) При полети между пунктове в
часови пояси с разлика от 3 до 6 часа екипажът
почива не по-малко от 12 часа, а в базовото
летище след полета – не по-малко от 36 часа
в съответствие с изискванията на т. 1.3 от OPS
1.1110 на подчаст Р на приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
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(2) При полети между пунктове в часови
пояси с разлика над 6 часа почивките по ал. 1
са съответно 24 и 48 часа. Такива полети се
допуска да бъдат изпълнени не повече от четири
пъти на месец в съответствие с изискванията
на т. 1.3 от OPS 1.1110 на подчаст Р на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
(3) Авиационният оператор е длъжен да
осигури минимално време за почивка, което
е не по-малко от 12 часа преди следващото
полетно дежурство след намалена почивка. Към
минималното време за почивка се добавя и
намаленото време от почивката, определена в
OPS 1.1110 – 1.1 съгласно т. 1.4.1 от OPS 1.1110
и т. 1.4.2 от OPS 1.1110 на подчаст Р на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
(4) За всяко намаляване на минималното
време за почивка на екипажите, което работодателят възнамерява да предприеме, се подава
писмено искане за предварително одобрение
до главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) В случаите по ал. 4 авиационният оператор доказва пред главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице,
използвайки експлоатационен опит и вземайки
предвид други подходящи фактори, като настоящи научни факти, че неговата молба за намалено време за почивка гарантира еквивалентно
ниво на безопасност в съответствие с т. 1.4.2
от OPS 1.1110 на подчаст Р на приложение III
към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
Чл. 20г. (1) Авиационните оператори определят минималното време за почивка в
съответствие с т. 2.1 от OPS 1.1110 от подчаст
Р на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г.
(2) В случаите по ал. 1 втората от местните
нощи може да започне от 20,00 часа, ако периодът на седмичната почивка е най-малко 40 часа.
(3) В съответствие с т. 1.1 от OPS 1.1115 от
подчаст Р на приложение III към Регламент
(ЕИО) № 3922/1991 г. се допуска увеличаване на
общото полетно дежурство, когато е осигурена
почивка по време на полет и е увеличен основният полетен екипаж, като увеличеното полетно
дежурство не може да превишава 16 часа при
кумулативното наличие на следните условия:
1. операторът е доказал пред главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него
длъжностно лице, използвайки експлоатационен
опит и други подходящи фактори, като настоящи
научни факти, че неговото искане гарантира
еквивалентно ниво на безопасност;
2. полетното дежурство за всеки отделен
член на екипажа не превишава 12 часа;
3. времето за почивка по време на полет на
член от екипажа е еднократно и не по-малко
от 4 часа при осигурени условия за почивка;
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4. минималното време за почивка, което е
осигурено преди следващо полетно дежурство,
което започва от основната база, е по-голямото
по времетраене измежду удвоеното предходно
работно време или 24 часа;
5. минималното време за почивка, което е
осигурено преди започване на следващо полетно
дежурство, при полети от летища, различни от
основната база, е по-голямото по времетраене
измежду удвоеното предходно дежурно време
или 20 часа.
(4) Съгласно т. 1.2 от OPS 1.1115 от подчаст
Р на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г. се допуска дежурство, надвишаващо границите, определени в OPS 1.1105 от
подчаст Р на приложение III към Регламент
(ЕИО) № 3922/1991 г., когато е осигурено увеличаване на основния кабинен екипаж в размер
на половината от неговите членове.
(5) При прилагането на ал. 4 времето за
почивка на член от кабинния екипаж трябва
да е не по-малко от 2 часа при осигурени условия за почивка и при спазване на другите
изисквания, регламентирани в OPS 1.1115-1.1.
(6) Съгласно OPS 1.1125 т. 1.3 от подчаст
Р на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г. в случаите, когато веднага след
периода на резерв на летището започне изпълнение на полетни задължения, максималното
полетно дежурство не може да превишава 16
часа, като в тях е включено и времето, прекарано
в резерв, при спазване на ограниченията, посочени в OPS 1.1105, т. 2.3 – 2.7. Минималното
време за почивка, което следва да се осигури
преди следващо полетно дежурство, е по-голямото по времетраене измежду предходното
максимално полетно дежурство или 12 часа.
(7) Съгласно OPS 1.1125, т. 1.4 от подчаст
Р на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г. минималното време за почивка
след резерв на летището, когато резервът не
води до изпълнение на полетни задължения
и което следва да се осигури преди следващо
полетно дежурство, започващо от основната
база, е по-голямото по времетраене измежду
времето в резерв или 12 часа.
(8) Съгласно OPS 1.1125 т. 2 от подчаст
Р на приложение III към Регламент (ЕИО)
№ 3922/1991 г. относно времето на резерв на
летището се прилагат и следните правила:
1. индивидуалното разписание на полетите
на всеки член на екипажа се предоставя не покъсно от 48 часа преди започване на работното
време, включително и времето за резерв, като
се определят началото и краят на времето на
резерв; при необходимост авиационният оператор може да възложи на член на екипажа
изпълнение на извънреден полет и с по-кратко
предизвестие, но само с неговото съгласие и
при спазване на всички изисквания за почивка
преди изпълнението на полета; подобно назна-
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чаване на извънреден полет може да стане за
даден член на екипажа не повече от един път
за всеки 7 последователни дни;
2. освен резерв на летището операторът
може да определи резерв в хотел или в дома;
3. максималното време в резерв не може да
превишава 12 часа в денонощие при осигурени
условия за почивка на легло, в домашни или
хотелски условия;
4. работното време на екипаж, който е бил
в резерв, не може да превишава 20 часа, като в
тях е включено и времето, прекарано в резерв;
5. времето за резерв се включва в общото
време за дежурство в съответствие с т. 1.1 от
OPS 1.1100 от подчаст Р на приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.“
§ 3. В чл. 21 думите „съгласно приложение
№ 5 (JAA форма 100)“ се заличават.
§ 4. Създава се чл. 62:
„Чл. 62. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
предоставят одобрения, които се документират
и са съответно подходящи за планираната цел.
Одобренията предвиждат специфични условия
за авиационния оператор и се прибавят към
неговото САО или се предоставят в друг писмен
вид, включително (ако е подходящо) и датата,
на която изтича валидността на одобрението.
Случаите, когато е необходимо предоставянето
на нарочно одобрение от главния директор на
ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно
лице, са посочени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г. и в приложение
№ 12. За да се позове на правата по даденото
одобрение, авиационният оператор следва да
притежава копие от него.
(2) Авиационният оператор подава заявление
до главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице, в което
посочва исканото одобрение. Чрез такова заявление (което се включва в спецификациите
към САО) се одобряват условията за ETOPS
(полет с увеличена продължителност), AWOPS
(полети при всякакви метеорологични условия),
HEMS (вертолетно обслужване при спешни
медицински дейности), PRNAV (прецизна зонална навигация), MEL (списък на минимално
оборудване), RVSM (намален минимум за вертикална сепарация), BRNAV (базова зонална
навигация) и превозването на опасни товари.
По преценка на главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
към заявленията се прилагат съответните квалификационни изисквания и програми за обучение на персонала на авиационния оператор.
(3) Одобренията, отнасящи се до MEL (списък
на минимално оборудване), се предоставят от
главния директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице в съответствие
с изискванията на JAR MMEL/MEL, секция
1 и 2, и всяка последваща негова редакция
(приложение № 13).“
§ 5. Приложение № 5 към чл. 21 се отменя.
§ 6. Създават се приложения № 12 и 13:
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„Приложение № 12
към чл. 62, ал. 1
ОДОБРЕНИЯ
(OPS 1)
1

2

Операционни условия на летището
OPS 1.230(c)

–

Одобрение от държавата, в която се намира летището, да се променят
определените процедури на приземяване и излитане (виж също JIP
приложение 7A, т. 1).

OPS 1.430(a)

–

Минималното да не бъде по-малко от минималното на държавата без
одобрение на въпросната държава.

Нормално функциониране на летището
AMC OPS 1.975 параграф 5

3

4

5

6

Одобрение на тренажора, ако той се използва като заместител на полет
до летище от категория C.

САО (AOC); Съдържание и условия
OPS 1.175(c)(1)

–

Прил. 1 към OPS 1.175

–

Операторът не трябва да притежава САО, издадено от друг компетентен
орган, освен ако това САО не е одобрено и от двата органа.
Одобрение за промяна на изискването регистрационните знаци на ВС
да бъдат включени в САО.

Превоз на оръжие/боеприпаси за военни действия
OPS 1.065(a)

–

Всички одобрения да се издават от държавата и от всички държави,
откъдето излита или над които прелита самолетът.

OPS 1.065(b)

–

Отнася се за пренасяне на оръжия и пр., когато те са достъпни по време
на полет или товарене в самолета.

OPS 1.1155
OPS 1.1165(b)(2)

–
–

OPS 1.1220(a)

–

Одобрение за транспортиране на опасни товари.
Одобрение на държавата, изисквано за някои товари, определени в
техническите инструкции.
Одобрение на програмите за обучение на персонала.

Опасни товари

Оборудване
OPS 1.630(a)
OPS 1.670(b)

7

–

–

Необходимите прибори и оборудване трябва да бъдат одобрени.
Одобрение на алтернативния радиолокатор за малки самолети.

ETOPS
OPS 1.245(a) или (c)

–

Стъпаловидно одобрение ETOPS.

8

FTL

–

(резервирано).

9

Гориво
–

Одобрение, изисквано, ако запасното гориво по маршрута трябва да се
намали под 5 %.

AMC OPS 1.255
подпараграф 1.3 a.
10

Лизинг
За държавите – членки на ЕС, направете справка с Регламент на ЕС (EК) No: 1008/2008
OPS 1.165(b)

–

Лизинг между JAA оператори.
Одобрение, изисквано във всички случаи, освен при „даване на ВС под
наем заедно с екипажа“.

OPS 1.165(c)
11

–

Одобренията трябва да се получат както от доставчика, така и от
потребителя на ВС.

–

Лизинг между JAA и не-JAA оператори.

–

„Даване на ВС под наем без екипажа“ след одобрена програма за ТО.

Операции при лоша видимост/Операции при всякакви климатични условия
OPS 1.440(a)(3)

–

Общо одобрение за снижение (експлоатация при видимост) под
категория I.

OPS 1.440(b)

–

Общо одобрение за излитане при лоша видимост.

OPS 1.445(a)

–

Използваните за LVO (операции с лоша видимост) летища трябва да
бъдат одобрени от държавата.

OPS 1.450(a)(2)

–

(виж при обучение)
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–

Одобрение за излитане при намаление на видимостта на пистата за
излитане и кацане (Runway visual range (RVR) под нормалния минимум.

–

Задължително одобрение на тренажор за обучение по излитане при
горните условия.

Прил. 2 към OPS 1.430(c)
подпараграф (b)(1)

–

Одобрение, ако операторът желае да промени категорията на ВС чрез
налагане на постоянно по-ниско тегло при кацане.

Прил. 1 към OPS 1.440
подпараграф (b)(1)

–

Одобрение на броя на направените заходи по програмата за събиране
на данни и анализ.

Прил. 1 към OPS 1.440
подпараграф (b)(2)

–

Одобрение за намалена програма за събиране на данни въвежда ВС,
което вече е имало одобрение за операции при лоша видимост в друга
JAA държава.

Прил. 1 към OPS 1.440
параграф(g)

–

Инструкции за поддръжка на бордово Cat.II/III/LVTO
оборудване, което трябва да се включи в одобрена програма за ТО.

Прил. 1 към OPS 1.450
подпараграф (c)(5)

–

Одобрение, изисквано за симулатори за обучение по полети при лоша
видимост, когато не се работи със симулатор на същия тип самолет.

Прил. 1 към OPS 1.450
подпараграф (d)(2)

–

Преминаване на друг тип ВС и LVO (операции при лоша видимост);
одобрение на симулатор за обучение.

Прил. 1 към OPS 1.450
подпараграф (f)(2)

–

Обучение за излитане при лоша видимост; използване на одобрени
симулатори, или когато няма такива, компетентният орган може да
одобри използването на ВС.

Забележка 2
12

Система за поддръжка
За държавите – членки на ЕС, направете справка в Регламент на ЕС (EК) No: 2042/2003 Анекс 1 Част M
OPS 1.180(a)(2)

–

Одобрение на техническо обслужване
продължаване валидността на САО.

OPS 1 Подраздел M

–

Необходимо е одобрение съгласно JAR 145/Част 145 на ОТО или обслужваща
такава.

–

Одобрение за изменение на програмата за ТО (или одобрение да се направи
това без участието на компетентния орган).
Демонстрацията на управлението на поддръжката на оператора да бъде
одобрено.
Програмата за поддръжка на ВСа на оператора да бъде одобрена.
Одобрение на техническия дневник на самолета.
Одобрение на еквивалентен случай, свързан с безопасността, преди
въвеждане на алтернатива за процедурите в подраздел M.
Периодите на поддръжка могат да варират само с одобрението на
компетентния орган.

–
–
–
–
–

13

OPS 1.620(g)

–

Одобрение(я) да се използват алтернативни стандартни стойности на
теглата.

OPS 1.625(c)

–

Одобрение да се използват алтернативни процедури към стандарта за
документацията за маса и баланс и LMC.

Прил. 1 към OPS 1.605
параграф (b)

–

Одобрение да се използват стандартни маси за товари на борда, различни
от пътници и багаж.
Планът за изследване на пътникопотока изисква одобрение.

Прил. 1 към OPS 1.620(g)
подпараграф (c)(5)

–

Одобрение да се използват нестандартни съотношения мъже/жени за
променени стандартни стойности на теглата.

Прил. 1 към OPS 1.625
подпараграф (a)(1)(ii)

–

Одобрение да не се включва информация в стандартната документация
за маса и баланс.

Параграф (c)

–

Одобрение да се използва бордовият компютър за маса и баланс като
първичен източник за диспечерски контрол.

–

Изисква се одобрение на MEL (виж също JIP приложение 7A, т. 13).

MEL
OPS 1.030(a)

15

издаване/промяна/

Маса и баланс

Прил. 1 към OPS 1.620(g)
подпараграф (c)(4)

14

за

Минимална надморска височина на полета
OPS 1.250(b)

–

Одобрение на метода за установяване на минималната надморска
височина.
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–

Методът на наблюдение и контрол от оператора изисква одобрение.

–
–

Одобрен максимален капацитет на пътнически места, използвани от
оператора.
Одобрение за оператори на малки ВС да подготвят ръководствата на
„друг“ език.

OPS 1.510(b)

–

Минимален градиент при минаване на втори кръг с отказал двигател,
освен ако не е одобрен алтернативен от компетентния орган.

OPS 1.515(a)(3)

–

(Летателни качества клас A) при процедури за кацане по стръмна
траектория намалената височина на прага на полосата може да бъде
одобрена за изчисление на дистанцията за кацане.

Прил. 1 към OPS 1.515
(a)(3)

–

(Летателни качества клас A) одобрение за прилагане на процедури за
приземяване по стръмна траектория.

OPS 1.550(a)

–

(Летателни качества клас B) за процедури по приземяване по стръмна
траектория и късо приземяване компетентният орган може да одобри
дистанцията за кацане, изчислена от намалената височина на прага на
полосата.

OPS 1.542(a)

–

(Летателни качества клас B) едномоторни самолети; способни да
направят безопасно принудително кацане на земята, освен ако не е
одобрено друго.

Ръководство за работа
OPS 1.480(a)(6)
OPS 1.1040(c)

18
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Летателни качества

Одобрения на специфични операции
OPS 1.241

–

RVSM одобрение, изисквано за експлоатация на ВС във въздушно
пространство, където се прилага минимално редуцирано вертикално
ешалониране.

OPS 1.243

–

MNPS/RNP/RNAV одобрение за експлоатация на ВС в райони или
определени части на въздушното пространство, където се изискват
специални навигационни качества.

OPS 1.450(a)(2)

–

Програмата за обучение и проверка на екипажа за полети при намалена
видимост трябва да бъде одобрена.

OPS 1.965(a)(2)

–

Одобрение на периодичното обучение и проверка на екипажите.

OPS 1.970(a)(1)

–

Одобрение на тренажора, ако такъв се използва за потвърждаване на
квалификацията на командира на самолета.

OPS 1.978(a)

–

Одобрение на AQP може да удължи периодите на валидност на
проверките на екипажите.

OPS 1.980

–

Обслужващият екипаж да работи само на един тип ВС или на негов
вариант, освен ако не са установени одобрени процедури.

OPS 1.1005
OPS 1.1015(b)
OPS 1.1030(a)

–
–
–

Кабинният екипаж да премине одобрено първоначално обучение.
Съдържание на одобрена програма за периодично обучение на кабинния
екипаж.
Одобрение за кабинния екипаж да работи на повече от три типа ВС.

Обучение

(JAR-OPS 3)
1

САО (АОС); съдържание и условия
JAR-OPS 3.175(c)(1)

–

Операторът не трябва да притежава САО от друг компетентен орган,
освен ако това САО не е одобрено и от двата органа.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.175

–

Одобрението трябва да промени основното изискване да се изброяват
a/c регистрациите на САО.

Параграф (e)
2

3

Превоз на оръжие/боеприпаси за военни действия
JAR-OPS 3.065(a)

–

Всички одобрения да се издават от държавата и от всички държави, в
които са произведени оръжията/боеприпасите или над които прелита
ВС.

JAR-OPS 3.065(b)

–

Отнася се за пренасяне на оръжия и пр., когато те са достъпни по време
на полет или товарене във ВС.

–

Одобрение за транспортиране на опасни товари.

Опасни товари
JAR-OPS 3.1155

С Т Р.

4
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ДЪРЖАВЕН
–

Одобрение, което се изисква, ако опасните товари са пакетирани по
начин, осигуряващ „еквивалентно“ ниво на безопасност.

JAR-OPS 3.1210(a)

–

Одобрение да товари, сортира и пр. опасни товари по начин, различен
от указания в техническите инструкции.

JAR-OPS 3.1220(a)

–

Одобрение на програмите за обучение на персонала.

–

Необходимите прибори и оборудване трябва да бъдат одобрени.

Оборудване
JAR-OPS 3.630(a)
FTL

6

Условия за работа на вертолетна площадка

(резервирано място)

JAR-OPS 3.230(c)

–

Одобрение от държавата, в която се намира вертолетната площадка,
да се променят определените процедури за кацане на и излитане от
вертолетната площадка.

JAR-OPS 3.295(d)(6)

–

Одобрение на публикуваната процедура за избор на резервни офшорни
запасни летища.

JAR-OPS 3.430(a)

–

Минимумът да не бъде по-малък от минимума на държавата без
одобрението на въпросната държава.

Вертолетна площадка и маршрутна подготвеност
AMC OPS 3.975 параграф 2

8
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JAR-OPS 3.1175

5

7

ВЕСТНИК

–

Одобрение на симулатора, ако той се използва като заместител на
запознаване с по-сложни маршрути или вертолетни площадки.

Аварийно медицинско обслужване с вертолет HEMS
JAR-OPS 3.005

–

Одобрение да се променят нормалните изисквания съгласно приложение
HEMS.

–

Одобрение на тренажора, с който се възстановява тренировката на
пилотите след прекъсване.
Одобрение за инсталиране на медицинско оборудване на вертолет.
Одобрение за допълнително комуникационно/навигационно оборудване.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.005(d)
подпараграф (c)(3)(iii)
подпараграф (d)(1)(i)
подпараграф (d)(2)
9

–
–

Лизинг
За държавите – членки на ЕС, направете справка с Регламент на ЕС (EК) No: 1008/2008
JAR-OPS 3.165(b)

–
–

JAR-OPS 3.165(c)

–
–
–
–

10

Лизинг между JAA оператори.
Одобрение, изисквано във всички случаи освен при отдаване на мокър
лизинг.
Одобрения трябва да получат и доставчикът, и експлоатиращият
вертолета.
Лизинг между JAA и не-JAA оператори.
Одобрения, ограничени до 3 последователни месеца на всеки 12.
Отдаването на сух лизинг е след одобрена програма за техническа
поддръжка.

Операции при лоша видимост/ Операции при всякакви климатични условия
JAR-OPS 3.440(a)(3)

–

Общо одобрение за снижение под категория I.

JAR-OPS 3.440(b)

–

Общо одобрение за излитане при лоша видимост.

JAR-OPS 3.445(a)

–

Използваната за LVO (операции с лоша видимост) вертолетна площадка
трябва да бъде одобрена от държавата.

JAR-OPS 3.450(a)(2)

–

(виж при обучение)

Прил. 1 към JAR-OPS
3.440
подпараграф (d)(3)

–

Одобрение за брой заходи, направени по програмата за събиране на
данни и анализ.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.440
подпараграф (f)(4)

–

Одобрение за редуцирана програма за събиране на данни и анализ,
когато операторът въвежда вертолет, който вече е имал одобрение за
операции при лоша видимост в друга JAA държава.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.440 параграф (i)

–

Инструкции за поддръжка на бордово Cat.II/III LVTO оборудване да
бъдат включени в одобрената програма за техническа поддръжка.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.450 подпараграф (c)(5)

–

Одобрение, изисквано за симулатори за обучение по полети при лоша
видимост, когато не съществува симулатор за съответния тип вертолет.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.450 подпараграф (d)(2)

–

LVO обучение при смяна на типа; одобрение на симулатор за тренировка.
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Прил. 1 към JAR-OPS
3.450 подпараграф (f)(2)

–

Обучение за излитане при лоша видимост; използване на одобрени
симулатори или когато няма такива, компетентният орган може да
одобри обучение във вертолета.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.455(a)

–

Одобрение за „други“ насочващи системи или дисплеи.

Забележка 2
11

Система за поддръжка
За държавите – членки на ЕС, направете справка в Регламент на ЕС (EК) No: 2042/2003 Анекс 1 Част M

12

13

JAR-OPS 3.180(a)(2)

–

Одобрение на техническото обслужване
удължаване на срока на валидност на САО.

JAR-OPS 3 Подраздел M

–

Необходимо е одобрение съгласно JAR 145/Част 145 за организация за
поддръжка или диспечеризация.

–

Одобрение за изменение на програмата за поддръжка (или одобрение да се
направи това без включване на компетентния орган).

–

Експозицията на техническото ръководство трябва да бъде одобрена.

–

Програмата за поддръжка на вертолети на оператора трябва да бъде
одобрена.

–

Одобрение на техническия дневник на вертолета.

–

Одобрение на еквивалентен случай, свързан с безопасността, преди
въвеждане на алтернатива за процедурите в подраздел M.

–

Периодите на поддръжка могат да бъдат променяни само с одобрението
на компетентния орган.

JAR-OPS 3.620(h)

–

Одобрение(я) да се използват алтернативни стандартни стойности на
теглата.

JAR-OPS 3.625(c)

–

Одобрение да се използват алтернативни
документацията за маса и центровка и LMC.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.605 параграф (b)

–

Одобрение да се използват стандартни тегла за товари на борда,
различни от пътници и багаж.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.620(h) подпараграф (c)
(4)

–

Планът за претегляне на пътниците изисква одобрение.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.620(h)
подпараграф (c)(5)

–

Одобрение да се използват нестандартни съотношения мъже/жени за
ревизирани стандартни стойности на теглата.

Прил. 1 към JAR-OPS
3.625 подпараграф (a)(1)
(ii)

–

Одобрение да се изпуска информация от документацията за стандартни
тегла и баланс.

параграф (c)

–

Одобрение да се използва бордовият компютър за тегло и баланс като
първичен източник на диспечерски контрол.

–

Изисква се одобрение на MEL.

17

стандартните

за

Минимална надморска височина на полета
–

Одобрение на метода за установяване на минималната надморска
височина на полета.

Операционен контрол, осъществяван от оператора
JAR-OPS 3.195

16

на

MEL

JAR-OPS 3.250(b)
15

издаване/промяна/

Маса и центровка

JAR-OPS 3.030(a)
14

при

–

Методът на наблюдение и контрол от оператора изисква одобрение.

JAR-OPS 3.480(a)(12)

–

Одобрен максимален капацитет на пътнически места, използвани от
оператора.

JAR-OPS 3.1040(c)

–

Одобрение операторите на вертолети с по-малко от 10 места да подготвят
ръководствата на друг език.

–

„Grandfather rights (изконни права)“ върху хеликоптерите за излитане
от издигнати вертолетни площадки, ако работят съгласно получено
одобрение.

Ръководство за работа

Летателни качества, Клас 1
JAR-OPS 3.487

С Т Р.
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JAR-OPS 3.490(a)(3)

–

Издигнати вертолетни площадки/палуби; одобрение на максималната
маса при излитане с използваната техника за излитане.

JAR-OPS 3.510(a)(3)

–

Издигнати вертолетни площадки/палуби; одобрение на максималната
маса при кацане с използваната техника за кацане.

JAR-OPS 3.495(b)(4)

–

Траектория на полета при излитане (прелитане над препятствия);
одобрение да се изчисли за под 150 % от попътния заден вятър.

JAR-OPS 3.510(a)(4)(iv)

–

Траектория на полета при кацане (прелитане над препятствия);
одобрение да се изчисли за над 50 % от насрещния вятър.

JAR-OPS 3.517
JAR-OPS 3.520(a)(3)
JAR-OPS 3.525(b)(4)

–
–
–

„Grandfather rights (изконни права)“ (еквивалентно на 3.487).
Издигнати вертолетни площадки/палуби (еквивалентно на 3.490(a)(3).
Траектория на полета при излитане (еквивалентно на 3.495(b)(4)).

JAR-OPS 3.535(a)(4)(iv)

–

Траектория на полета при кацане (еквивалентно на 3.510(a)(4)(iv).

JAR-OPS 3.450(a)(2)

–

Програмата за обучение и проверка на екипажа за полети при намалена
видимост трябва да бъдат одобрени.

JAR-OPS 3.965(a)(2)

–

Одобрение на периодичното обучение и проверка на екипажите.

JAR-OPS 3.970

–

Одобрение на тренажора, ако такъв се използва за потвърждаване на
квалификацията на екипажите.

JAR-OPS 3.980

–

Обслужващият екипаж да работи само с един тип въздухоплавателно
средство или с различен вариант, освен ако не са установени одобрени
процедури.

JAR-OPS 3.1015(b)

–

Съдържание на одобрена програма за периодично обучение на кабинния
екипаж.

JAR-OPS 3.1030(a)

–

Одобрение за кабинния екипаж да работи на повече от три типа ВС.

IEM към Прил. 1 към
JAR-OPS 3.965

–

Одобрение на процедурите за избягване използването на действителни
аварийни режими на двигателя по време на периодично обучение.

Летателни качества, Клас 2

Обучение

Приложение № 13
към чл. 62, ал. 3
СЕКЦИЯ 1
Секция 1 – Изисквания
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Тази секция 1 съдържа изискванията за одобрение на главния
списък с минимално оборудване и списъка с минимално
оборудване.
2. ПРЕДСТАВЯНЕ
2.1. Изискванията на JAR-MMEL/MEL са представени в две
колони върху незалепени страници, като на всяка страница е
отбелязана датата на издаване и номерът на поправката, под
който документът е поправен или преиздаден.
2.2. Обяснителните бележки, които не са част от изискванията,
се дават с по-малки букви.

SECTION 1
SECTION 1 – REQUIREMENTS
1. GENERAL
This Section 1 contains the requirements for the approval
of Master Minimum
Equipment Lists and Minimum Equipment Lists.
2. PRESENTATION
2.1. The Requirements of JAR-MMEL/MEL are presented
in two columns on loose pages being identified by the
date of the Change number under which it is amended
or reissued.
2.2. Explanatory Notes not forming part of the JAR text
appear in a smaller typeface. Subheadings are in italic
typeface.

СЕКЦИЯ 1 ПОДЧАСТ А – ОБЩА

SUBPART A – GENERAL

JAR-MMEL/MEL.001 Приложимост
(а) Граници на приложимостта на MEL. MEL е приложим преди
начало на полета. (Виж ACJ-MMEL/MEL.001(a).
(b) Директиви за летателна годност и други задължителни
изисквания. Ако има конфликт между MMEL (или) MEL
и директива за летателна годност или други задължителни
изисквания, данните или информацията, които се съдържат
в директивата за летателна годност или в задължителните
изисквания (например: изисквания за постоянна летателна
годност), имат предимство.

JAR-MMEL/MEL.001 Applicability
(a) Limit of MEL Applicability. The MEL is applicable up to
the commencement of flight. (SeeACJ-MMEL/MEL.001 (a).)
(b) Airworthiness Directives and other Mandatory
Requirements. Where there is a conflict between the
MMEL [or] MEL and an Airworthiness Directive or any
other Mandatory Requirement, it is the data or information
contained in the Airworthiness Directive or the Mandatory
Requirement (e.g. Continued Airworthiness requirement)
which shall override.

JAR-MMEL/MEL.002 Влизане в сила
Измененията към JAR-MMEL/MEL влизат в сила 6 (шест)
месеца след тяхното публикуване.

JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity
Amendments to JAR-MMEL/MEL become effective 6
months after publication.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

JAR-MMEL/MEL.003 Съответствие
(Виж ACJ-MMEL/MEL.003)
Този JAR няма да се прилага с обратна сила. MMEL и MEL,
които съществуват преди 1 май 2000, ще продължат да са
валидни и приложими.

JAR-MMEL/MEL.003 Compliance
(See ACJMMEL/MEL.003)
This JAR will not be applied retrospectively.
MMELs and MELs existing prior to 1 May 2000 will
continue to remain valid and applicable.

JAR-MMEL/MEL.005 Терминология
Термините и (съкращенията), използвани в този JAR-MMEL/
MEL, имат следното значение:
(a) „Както се изисква от оперативните изисквания“. Изброените
елементи от оборудването се подчиняват на определени
разпоредби (ограничителни или разрешителни), изразени в
приложимите оперативни изисквания.
(b) „Одобрено от компетентната власт“ означава удостоверено
от органа, че е в съответствие и подходящо за предназначената
цел. (Виж JAR-1)
(c) „Компетентната власт“ е компетентният орган, отговорен
за авиационната безопасност и надзор на гражданското
въздухоплаване. В контекста на JAR-MMEL/MEL Подчаст В,
означава орган от държавата, одобрила дизайна, а в контекста
на MMEL/MEL Подчаст С означава компетентната власт от
държавата на оператора.
(d) „Календарен ден“ е 24-часов период – от полунощ до
полунощ, съгласно координирано универсално време (UTC),
или съгласно местно време, в зависимост от това как е било
избрано от оператора.
(е) „Начало на полета“ е моментът, в който въздухоплавателното
средство започва да се задвижва под силата на собствената си
мощност, за да започне подготовка за излитане.
(f) „Денят на откриването“ е календарният ден, в който
неизправност е била записана в техническия борден дневник.
(g) „Оборудване“ означава: елемент, функция, компонент или
система.
(h) „Ден на полета“ означава 24-часов период (от полунощ до
полунощ) съгласно координирано универсално време (UTC)
или съгласно местно време, в зависимост от това как е избрано
от оператора, в който най-малко един полет е осъществен от
съответното ВС.
(i) „В случай, че е инсталирано“ означава, че оборудването е
или може да бъде монтирано по желание или не се изисква да
бъде монтирано на всички ВС, които са описани в този MMEL.
(j) „Нефункциониращ“ означава, че оборудването не работи по
предназначение или не функционира непрекъснато в рамките
на своите експлоатационни ограничения или отклонения.
Някои апаратури са проектирани да бъдат нечувствителни към
неизправности на част от елементите им и са контролирани
от компютри, които предават съобщенията за неизправностите
към един централен компютър за целите на експлоатацията.
Съществуването на подобни съобщения не означава непременно,
че оборудването не функционира.
(k) „JAA MMEL“ представлява MMEL (включително MMEL
допълнение), което е препоръчано от JAA за одобрение и
приемане от компетентната власт.
(l) „MEL“ е списък на минималното оборудване.
(m) „MMEL“ е главен списък на минималното оборудване.

JAR-MMEL/MEL.005 Terminology
Terms and (abbreviations) used in JARMMEL/
MEL have the following meaning:
(a) „As required by operating requirements“
The listed item of equipment is subject to certain provisions
(restrictive or permissive) expressed in the applicable
operational requirements.
(b) „Approved by the Authority“ means documented by
the Authority as suitable for the purpose intended (Refer
to JAR-1).
(c) „Authority“ The competent body responsible for the
safety regulation and oversight of Civil Aviation. In the
context of JARMMEL/MEL Subpart B, this means
the Authority of the State of Design. In the context of
JARMMEL/MEL Subpart C, this means the Authority of
the State of the Operator.
(d) „Calendar Day“ A 24 hour period from midnight to
midnight based on either UTC or local time, as selected
by the operator.

(n) „MMEL допълнение“ представлява списък, асоцииран с
MMEL за ВС, за което първоначалното типово сертифициране
е заявено пред не-JAA власти. Допълнението установява
всички разлики от MMEL (които са постановени от държавата,
одобрила дизайна). MMEL (които са одобрени от държавата,
одобрила дизайна) и допълнението съставляват JAA MEL.
(o) „Срок за отстраняване на неизправността“ е ограничение
на продължителността на операциите с неизправно оборудване.
(p) „RIE“ е удължаване на срока за отстраняване на
неизправността.

(e) „Commencement of flight“ The point when an aircraft
begins to move under its own power for the purpose of
preparing for take off.
(f) „Day of discovery“ The calendar day that a malfunction
was recorded in the aircraft maintenance record/log book.
(g) „Equipment“ means item, function, component or
system.
(h) „Flight Day“ means a 24 hour period (from midnight to
midnight) either UTC or local time, as established by the
operator, during which at least one flight is initiated for the
affected aircraft.
(i) „If installed“ means that the equipment
is either optional or is not required to be installed on all
aircraft covered by the MMEL.
(j) „Inoperative“ means that the equipment does not
accomplish its intended purpose or is not consistently
functioning within its design operating limits or tolerances.
Some equipments have been designed to be fault tolerant
and are monitored by computers which transmit fault
messages to a centralised computer for the purpose of
maintenance. The presence of this category of message
does not necessarily mean that the equipment is inoperative.
(k) „JAA MMEL“ means the MMEL (including MMEL
Supplement) which is recommended by the JAA for
acceptance by the Authority.
(l) „MEL“ An abbreviation for Minimum Equipment List.
(m) „MMEL“ An abbreviation for Master Minimum
Equipment List.
(n) „MMEL Supplement“ A list associated
with MMELs for aircraft for which application for first
type certification is made to a non-JAA Authority. The
Supplement identifies any differences from the MMEL
approved by the State of Design. The MMEL approved
by the State of Design] and the Supplement constitute the
JAA MEL.
(o) „Rectification interval“ A limitation on the duration of
operations with inoperative equipment.
(p) „RIE“ An abbreviation for Rectification Interval
Extension.
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(q) „Допълнителен типов сертификат“ е дефиниран в JAR 21/
EASA IR Част 21.
(r) „Притежател на допълнителен типов сертификат“ е
притежателят или кандидатстващият за допълнителен типов
сертификат.
(s) „Типов сертификат“ е дефиниран в JAR 21/EASA IR Част 21.
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(q) „Supplemental Type Certificate“ is defined in JAR 21 /
EASA IR Part 21.
(r) „Supplemental Type Certificate Holder“ is the holder of,
or applicant for, a Supplemental Type Certificate.

(t) „Притежател на типов сертификат“ е притежателят или
кандидатстващият за типов сертификат.

(s) „Type Certificate“ is defined in JAR 21 / EASA IR Part
21.]
(t)“Type Certificate Holder“ is the holder of, or applicant
for, a Type Certificate.

ПОДЧАСТ В – MMEL

SUBPART B – MMEL

JAR-MMEL/MEL.010 Обща
(a) Документът MMEL изброява оборудването, което при
определени условия може да е временно неизправно при
поддържане на приемливо ниво на безопасност, както би
следвало да е според JAR или според еквивалентни изисквания.
Всеки MMEL е специфичен за всеки тип ВС.
(b) Всички елементи, свързани с летателната годност на ВС,
които не са включени в списъка, се счита автоматично, че
следва да бъдат в пълна изправност.
(c) Елементи от оборудването, които не са свързани с
безопасността, като например такива от бордната кухня и други
елементи, свързани с удобствата на пътниците, не изисква да
бъдат включени в списъка.
(Виж: ACJ-MMEL/MEL.010(c).)

JAR-MMEL/MEL.010 General
(a) The MMEL is a document that lists the equipment
which may be temporarily inoperative, subject to certain
conditions, while maintaining an acceptable level of
safety as intended in the applicable JAR or equivalent
Requirement. Each MMEL is specific to an aircraft type.
(b) All items related to the airworthiness of the aircraft
and not included in the list are automatically required to
be operative.
(c) Non-safety related equipment such as galley equipment
and passenger convenience items, need not be listed
(see ACJMMEL/MEL.010(c).

JAR-MMEL/MEL.015 (Видове) Операции
MMEL покрива всички (видове) операции, за които съответният
тип ВС е сертифициран.

JAR-MMEL/MEL.015 Types of Operation
The MMEL shall cover the types of operation for which
the aircraft type is certificated.

JAR-MMEL/MEL.020 (Подготовка на MMEL)
(а) Първоначалните JAA MMEL или JAA MMEL допълнение ще
бъдат издадени съответно от притежателя на типов сертификат.
(b) Измененията към JAA MMEL или JAA MMEL ще бъдат
издадени съответно от притежателя на типов сертификат или от
притежателя на допълнителен типов сертификат.

JAR-MMEL/MEL.020 Preparation of MMEL
(a) The initial JAA MMEL or JAA MMEL
Supplement shall be issued by the Type Certificate Holder.
(b) Amendments to the JAA MMEL or JAA
MMEL Supplement shall be issued by the Type Certificate
Holder or Supplemental Type Certificate Holder, as
appropriate.
(c) Applications for initial acceptance of an MMEL shall
originate from the Type Certificate Holder.
(d) Applications for the acceptance of changes to an
already accepted MMEL shall originate from either the
Type Certificate Holder or a
Supplemental Type Certificate Holder, as appropriate.

(c) Заявления за първоначално одобрение на MMEL следва да
произлизат от притежателя на типов сертификат.
(d) Заявления за приемането на промени по вече съществуващи
и приети MMEL следва да произлизат съответно от притежателя
на типов сертификат или от притежателя на допълнителен
типов сертификат.
JAR-MMEL/MEL.025 Формат и език на MMEL
(Виж ACJ-MMEL/MEL.025)
(a) MMEL трябва да представят съответното въведение,
дефиниции и ако е уместно, обяснителни бележки, които
адекватно да отразяват обхвата, размера и целта на списъка.
(b) MMEL трябва да е написан на приемлив за компетентната
власт език.

JAR-MMEL/MEL.025 Format and Language of MMEL
(See ACJMMEL/MEL.025)
(a) The MMEL shall be provided with a relevant Preamble,
Definitions and, if appropriate, clarifying Notes which shall
adequately reflect the scope, extent and purpose of the
List.
(b) The MMEL shall be written in a language acceptable
to the Authority.

JAR-MMEL/MEL.030 Множество неизправности
(Виж ACJ-MMEL/MEL.030)
MMEL трябва да вземе (под внимание) ефектите от множество
неизправности.

JAR-MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities (See
ACJMMEL/MEL.030)
The MMEL shall take into account the effects of multiple
unserviceabilities.

JAR-MMEL/MEL.035 Операционни и свързани с техническото
обслужване процедури
(a) Операционните и свързаните с техническото обслужване
процедури са необходими, за да подкрепят определени MMEL
точки. Тези процедури трябва да се съставят и публикуват
от съответните притежатели на типов сертификат или от
притежателите на допълнителен типов сертификат. Съответните
процедури следва да бъдат изменени при извършване на
изменение в MMEL.
(b) Целта на тези процедури трябва да бъде определена по време
на създаването на MMEL. Въпреки това самите процедури не
са самостоятелен обект на одобрение.
(c) Тези процедури следва да бъдат съотнасяни към MMEL и
издадени едновременно с MMEL.

JAR-MMEL/MEL.035 Operational and
Maintenance Procedures
(a) Operational and Maintenance Procedures are necessary
to support certain MMEL items.
These Procedures shall be produced and published by
the Type Certificate Holder or the Supplemental Type
Certificate Holder, as appropriate. The procedures shall be
appropriately amended, as and when the MMEL is revised.
(b) The intent of these procedures shall be identified during
the development of the MMEL. However, the procedures
themselves will not be subject to approval.
(c) These procedures shall be referenced in the MMEL
and published concurrently with the MMEL.
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JAR-MMEL/MEL.040 Срок за отстраняване на неизправноста
(Виж ACJ-MMEL/MEL.040/080)
MMEL предвижда (категории) A, B, C и D срокове за
отстраняване на неизправността. Категорията към всяко
неоперативно оборудване да се дефинира, както следва:
(a) Категория А:
(i) Няма уточнен стандартен интервал, въпреки това оборудване
в тази категория следва да бъде поправено в съответствие с
условията на MMEL.
(ii) Там, където има уточнен период (в календарни дни), то той
трябва да започва от 00:01 на календарния ден, следващ деня
на откриването.
(b) Категория B: Следва да се отстрани неизправността в
рамките на три последователни календарни дни, включващи
деня на откриването на оборудването в тази категория.
(c) Категория C: Следва да се отстрани неизправността в
рамките на десет последователни календарни дни, без да се
включва денят на откриването на оборудването в тази категория.
(d) Категория D: Следва да се отстрани неизправността в
рамките на сто и двадесет последователни календарни дни, без
да се включва денят на откриването на оборудването в тази
категория.
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JAR-MMEL/MEL.040 Rectification Intervals
(See ACJMMEL/MEL.040/.080)
The MMEL shall provide categories A, B, C and D,
Rectification Intervals. The category of each inoperative
item shall be determined according to the requirements
specified below:
(a) Category A:
(i) No standard interval is specified, however, items in
this category shall be rectified in accordance with the
conditions stated in the MMEL.
(ii) Where a time period is specified in calendar days it
shall start at 00:01 on the calendar day following the day
of discovery.
(b) Category B: Items in this category shall be rectified
within three consecutive calendar days, excluding the day
of discovery.
(c) Category C: Items in this category shall be rectified
within ten consecutive calendar days, excluding the day
of discovery.
(d) Category D: Items in this category shall be rectified
within one hundred and twenty consecutive calendar days,
excluding the day of discovery.

JAR-MMEL/MEL.045 MMEL Одобрение
(a) Новите JAA MMEL списъци и поправки към вече
съществуващите JAA MMEL списъци, могат да бъдат
одобрени само в съответствие с настоящата JAR-MMEL/MEL
Подчаст B.
(b) JAA MMEL списъци (включително MMEL допълнение)
следва да бъдат препоръчани за одобрение от съответните
власти. Всяка компетентна власт поема отговорността за
приемането на MMEL, които да послужат на съответните
оператори.

JAR-MMEL/MEL.045 MMEL Acceptance
(a) New JAA MMELs and amendments to existing JAA
MMELs will only be accepted in accordance with this
JAR-MMEL/MEL Subpart B.

JAR-MMEL/MEL.046 MMEL Изменения
Притежателите на типови сертификати и тези на допълнителни
типови сертификати следва да информират своевременно
всички познати оператори, в случай че възникнат изменения
или ревизии на JAA MMEL (включително и на допълнителния
MMEL) и те бъдат публикувани.

JAR-MMEL/MEL.046 MMEL Revisions
The Type Certificate or Supplemental Type Certificate
Holder, as appropriate, shall positively inform all known
operators when a revision to the JAA MMEL (including
MMEL Supplement) is published.

ПОДЧАСТ C – MEL

SUBPART C – MEL

JAR-MMEL/MEL.050 Обща
(a) MEL е (документ, който изброява оборудването, което
може да е временно неопериращо, вследствие на определени
обстоятелства в момента на стартирането на полета). Този
(документ) е изготвен от оператора за негови/техни собствени
конфигурации на ВС, като се обръща специално внимание на
съответните процедури, одобрени от властите.

JAR-MMEL/MEL.050 General
(a) The MEL is a document that lists the equipment
which may be temporarily inoperative, subject to certain
conditions, at the commencement of flight. This document
is prepared by the operator for his/their own particular
aircraft taking account of their aircraft configuration and
the relevant operational and maintenance conditions in
accordance with a procedure approved by the Authority.
(b) All items related to the airworthiness of the aircraft
and not included in the list are automatically required to
be operative.
(c) Non-safety related equipment, such as galley equipment
and passenger convenience items, need not be listed.
Operators shall establish an effective decision making
process for failures that are not listed to determine if they
are related to airworthiness and required for safe operation
(see ACJ – MMEL/MEL.010(c)).

(b) Всички елементи, които се отнасят до летателната годност
на ВС и не са включени в списъка, следва да бъдат годни за
опериране.
(c) Оборудване, което не е пряко свързано с безопасността,
като оборудването в кухнята на ВС (и) друго такова, свързано
с удобствата на пътниците, не е нужно да бъде вписвано.
Операторите създават ефективни процедури за взимане на
решение при неописани неизправности с цел определяне дали
тези неизправности са относими към летателната годност и са
необходими за безопасно опериране
(виж ACJ-MMEL/MEL.010 (c).
(d) В MEL може да се съдържат допълнителни консултантски
материали или изменени оперативни или свързани с
техническото обслужване процедури.
JAR-MMEL/MEL.055 (Видове) Операции
(Виж ACJ-MMEL/MEL.055)
С одобрението на властите в MEL може да се включат
специфични клаузи относно определени видове операции, които
се изпълняват от операторите (например: обучение на екипажа,
позиционирани или демонстративни полети и др.)

(b) The JAA MMEL (including MMEL Supplement) shall
be recommended to the Authorities for their acceptance. It
is the responsibility of each Authority to accept the MMEL
for use by their operators.

(d) The MEL may contain additional advisory material or
modified operational and maintenance procedures.
JAR-MMEL/MEL.055 Types of Operation
(See ACJMMEL/MEL.055)
With the agreement of the Authority, the MEL may include
specific provisions for particular types of operation carried
out by the operator
(e.g. crew training, positioning flights, demonstration
flights etc.)
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JAR-MMEL/MEL.020 (Подготовка на MEL)
(a) MEL (включително въведението и дефинициите) се основава
на съответния ММEL (ако съществува такъв), одобрен от
компетентната власт, и следва да е не по-малко ограничителен
от него.
(b) Ако такъв MMEL не съществува, тогава MEL следва да се
базира на друг възможен, най-близък по смисъл MMEL, който
също трябва да е одобрен от съответната власт. (Виж: ACJMMEL/MEL.060(b).
(c) Когато има издадено ново преработено издание на MMEL,
операторът разполага с 90 дни (от публикуването на новото
издание), за да представи своя ревизиран вариант на MEL пред
властите.
(d) Може да се наложи да бъде изискано да бъде намалено
времето за въвеждането на поправките, които се отнасят до
безопасността.

JAR-MMEL/MEL.060 Preparation of MEL
(a) The MEL, including the Preamble and Definitions,
shall be based upon, but no less restrictive than, the
relevant MMEL (if this exists) accepted by the Authority.

JAR-MMEL/MEL.065 Формат на MEL
(Виж ACJ-MMEL/MEL.065)
(a) MEL трябва да съдържа уместно въведение, дефиниции и
ако е необходимо, обяснителни бележки, които адекватно да
отразяват сферата, обхвата и целта на съответния списък.
(b) MEL трябва да показва съответния статус на ревизия на
ММEL, на който е базиран самият той.
(c) Въведението трябва да съдържа ръководство за работа на
летателния екипаж (и на персонала по обслужване), използващ
МEL.

JAR-MMEL/MEL.065 Format of MEL
(See ACJMMEL/MEL.065)
(a) The MEL shall contain a relevant Preamble, Definitions
and, if appropriate, clarifying Notes which shall adequately
reflect the scope, extent and purpose of the List.
(b) The MEL shall indicate the revision status of the
MMEL, upon which it is based.
(c) The Preamble shall contain guidance for flight crews
and maintenance personnel using the MEL.

JAR-MMEL/MEL.070 Множество неизправности
Операторът трябва да се увери, че съответният MEL,
включително и въведението към него, отразява препоръките,
дадени от MMEL относно множеството неизправности.

JAR-MMEL/MEL.070 Multiple Unserviceabilities
The operator shall ensure that the MEL, including the
Preamble, reflects the guidance given in the MMEL on the
effects of multiple unserviceabilities.

JAR-MMEL/MEL.075 Операционни и свързани с техническото
обслужване процедури
(Виж ACJ-MMEL/MEL.075)
(a) Операторите трябва да вземат под внимание оперативните
процедури, както и тези, свързани с обслужването, които са
отразени в MMEL, когато изготвят своите MEL списъци.
(Операторите трябва да са подготвени да представят тези
процедури пред властите по време на одобрителния процес.)
(b) Оперативните процедури трябва да са планирани правилно
за работа и/или с описаните неизправни елементи. Обикновено
тези процедури се изпълняват от летателния екипаж. Въпреки
това други служители могат да бъдат квалифицирани
или оторизирани да изпълняват определени функции.
Задоволителното изпълнение на всички процедури, независимо
от това кой точно ги изпълнява, е задължение на всеки
оператор. Съответните процедури следва да бъдат публикувани
като част от наръчника за работа на оператора или в MEL.
(c) Процедурите на обслужване следва да се изпълнят преди
опериране с посоченото неоперативно оборудване. Обикновено
тези процедури се изпълняват от персонала, осъществяващ
обслужването. Въпреки това други служители могат да бъдат
квалифицирани или оторизирани да изпълняват определени
функции. Задоволителното изпълнение на всички процедури,
независимо от това кой точно ги изпълнява, е задължение
на всеки оператор. Съответните процедури следва да бъдат
публикувани като част от наръчника за работа на оператора
или в MEL.
(d) Самите процедури или символи (посочващи тяхната нужда
и тяхното местоположение) трябва да бъдат включени в MEL
списъка на всеки оператор.
(e) Списъкът MEL трябва да бъде своевременно ревизиран,
в случай че или когато настъпят съответни промени при
оперативните процедури или тези, отнасящи се до обслужването
в ММEL.
(f) Забранено е премахването на неопериращи елементи от
борда на ВС, освен в случаите, когато е изрично разрешено.

JAR-MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance
Procedures
(See ACJMMEL/MEL.075)
(a) Operators shall take Operational and Maintenance
procedures referenced in the MMEL into account when
preparing an MEL. An operator shall be prepared to
present these procedures to the Authority during the MEL
approval process.
(b) Operational Procedures shall be accomplished
in planning for and/or operating with the listed item
inoperative. Normally these procedures are accomplished
by the flight crew; however, other personnel may be
qualified and authorised to perform certain functions. The
satisfactory accomplishment of all procedures, regardless
of who performs them, is the responsibility of the operator.
Appropriate procedures are required to be published as a
part of the operator’s manual or MEL.
(c) Maintenance Procedures shall be (RIE) accomplished
prior to operating with the listed item inoperative. Normally
these procedures are accomplished by maintenance
personnel; however, other personnel may be qualified and
authorised to perform certain functions. The satisfactory
accomplishment of all maintenance procedures, regardless
of who performs them, is the responsibility of the operator.
Appropriate procedures are required to be published as a
part of the Operator’s Manual or MEL.

(b) If no such MMEL exists, the MEL may be based upon
an alternative MMEL in agreement with the Authority.
(see ACJ-MMEL/MEL.060(b)).
(c) When a MMEL revision is issued, an operator will have
90 days from the date of revision to submit the revised
MEL to the Authority.
(d) Reduced time scales for implementation of safety
related revisions may be required.

(d) The procedures themselves, or symbols indicating their
need and reference to their location, are required in the
operator’s MEL.
(e) The MEL shall be appropriately amended, as and
when applicable operations or maintenance procedures as
referenced in the MMEL are revised.
(f) Unless specifically permitted, an inoperative item may
not be removed from the aircraft.
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JAR-MMEL/MEL.080 Срок за отстраняване на неизправността
(Виж ACJ-MMEL/MEL.040/080)
(a) Операторът трябва да вземе под внимание интервалите
за поправка, описани в MMEL, когато подготвя своя MEL.
(Интервалите за поправка в MEL не трябва да бъдат по-малко
ограничителни, отколкото са техните съответстващи в MMEL).
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(b) Операторът е отговорен за въвеждането на ефективна
програма за поправка, която да включва проследяването на
неопериращо оборудване, координационни части, персонал,
апаратура, както и процедури, които да подсигуряват на
временна поправка.
(c) (Опериране) на ВС не се позволява след изтичането на
описания в MEL интервал за поправка, освен в следните случаи:
(i) Дефектът е бил отстранен, (или)
(ii) Периодът за поправка е бил удължен в съответствие с (JARMMEL/MEL.081).

JAR-MMEL/MEL.080 Rectification Intervals
See ACJ MMEL/MEL.040/080
(a) The operator shall take account of the Rectification
Interval given in the MMEL when preparing an MEL.
The Rectification Interval in the MEL shall not be less
restrictive than the corresponding Rectification Interval in
the MMEL.
(b) The operator is responsible for establishing an
effective rectification programme that includes tracking of
the inoperative items and co-ordinating parts, personnel,
facilities, and procedures necessary to ensure timely
rectification.
(c) Operation of the aircraft is not allowed after expiry
of the Rectification Interval specified in the MEL, unless:
(i) The defect has been rectified, or
(ii) The Rectification Interval is extended in accordance
with JAR-MMEL/MEL.081

JAR-MMEL/MEL.081 Удължаване на интервала за поправка
(Виж ACJ-MMEL/MEL.081)
Операторът може да използва процедура за удължаване на
съответните срок за отстраняване на неизправността B, C и D,
в съответствие с MEL, само ако има одобрение от властите и
когато са налице следните предпоставки:
(a) Операторът представи описание на определени задължения
и отговорности за контролиране на удължаването, одобрени от
властите, и
(b) Операторът допуска само едно удължаване на приложимите
срок за отстраняване на неизправноста, и
(c) Органът е информиран своевременно за допуснатото
удължение в период, допуснат от властите, който не трябва да
надвишава един месец, и
(d) Поправката е направена възможно най-скоро.

JAR-MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension
(See ACJMMEL/MEL.081)
Subject to the approval of the Authority, the operator
may use a procedure for the extension of the applicable
Rectification Intervals B, C and D, for the same duration
as specified in the MEL, provided:
(a) A description of specific duties and responsibilities for
controlling extensions is established by the operator and
accepted by the Authority, and
(b) The operator only grants a one time extension of the
applicable Rectification Interval, and
(c) The Authority is notified of any extension granted
within a timescale acceptable to the Authority, not to
exceed one month, and
(d) Rectification is accomplished at the earliest opportunity.

JAR-MMEL/MEL.085 MEL Одобрение
Нови MEL списъци и поправки към настоящите MEL ще бъдат
одобрявани само в съответствие с настоящия JAR-MMEL/MEL
Подчаст C.

JAR-MMEL/MEL.085 MEL Approval
New MELs and amendments to existing MELs will only
be approved in accordance with this JAR-MMEL/MEL
Subpart C.

JAR-MMEL/MEL.090 Операции извън обсега на MEL
Въпреки че JAR-MMEL/MEL.081, който подлежи на одобрение
от властите, операторът може да бъде освободен от спазването на
съответния MEL, стига това освобождаване да е в съответствие
със съответните ограничения, наложени в MMEL.

JAR-MMEL/MEL.090 Operations Outside
the Scope of the MEL
Notwithstanding JAR-MMEL/MEL.081, subject to the
approval of the Authority, the operator may be exempted
from compliance with the appropriated MEL provided
such exemption complies with applicable limitations in the
MMEL.

СЕКЦИЯ 2 – СЪВМЕСТЕНИ КОНСУЛТАТИВНИ
ЦИРКУЛЯРИ (ACJ)

SECTION 2 – ADVISORY CIRCULARS JOINT (ACJ)

1. ОБЩИ
1.1. Тази секция съдържа съвместени консултативни циркуляри
(ACJ). В тях се съдържат незадължителни изисквания, които са
представени под формата на съвместни тълкования, обяснения
и/или приемливи средства за съответствие, които са били
приети за включване в JAR.
1.2. Компетентният орган предоставя одобрение на заявения
метод, ако заявителят докаже съответствие с изискванията в
публикуваните ACJ материали.

1. GENERAL
1.1. This Section contains Advisory Circulars Joint. They are
non-requirements that are provided as Joint Interpretations,
Explanations and/or cceptable Means of Compliance and
have been agreed for inclusion into the JAR.

2. ПРЕДСТАВЯНЕ
2.1. Съвместените консултативни циркуляри са представени
в пълната си форма на отделни страници, като на всяка
една страница е отбелязана датата, на която съдържанието е
настъпила последната промяна или последно преиздаване.
2.2. Използва се система за номерация в съвместените
консултативни циркуляри, която да отговаря на съответните
параграфи и тяхната номерация в сродния JAR. Номерацията
е обвързана с използването на буквите ACJ, за да може да се
отличава от номерацията, използвана в JAR.
2.3. Обяснителни бележки, които не са част от главния текст на
ACJ, са изписани с по-малък шрифт.

2. PRESENTATION
2.1. The Advisory Circulars Joint are presented in full page
width on loose pages, each page being identified by the
date of issue or the Change number under which it is
amended or reissued.
2.2. A numbering system has been used in which Advisory
Circulars Joint uses the same number as the paragraph in
JAR to which it is related. The number is introduced by
the letters ACJ to distinguish the material from the JAR.

1.2. An applicant showing compliance with requirements in
accordance with published ACJ material is assured of the
Authority’s acceptance of such method.

2.3. Explanatory Notes not forming part of the ACJ text
appear in a smaller type face.
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Бележка: В случаите, когато определен параграф от JAR няма
съответстващ му ACJ, се счита, че не следва да се изискват
допълнителни материали.

Note: Where a particular JAR paragraph does not have
an ACJ, it is considered that no supplementary material
is required.

ACJ – ПОДЧАСТ А

ACJ – SUBPART A

ACJ-MMEL/MEL.001 (a)
Ограничения в приложимостта на MEL
Виж JAR-MMEL/MEL.001 (a)
В случай на повреда, по време на рулиране върху пътеките
за отвеждане, преди самото излитане всяко решение за
продължаване на полета (би следвало да) е въпрос на лична
преценка и летателни умения на пилота. Командирът може
да се позове на MEL, преди каквото и да е решение относно
продължаването на полета да бъде взето.
MEL на оператора трябва да включва процедури, които да
описват всички повреди, които могат да настъпят в периода
между рулирането по пътеките за отвеждане към пистата до
момента на пълното освобождаване мощността и момента на
самото излитане.

ACJ-MMEL/MEL.001 (a)
Limit of MEL Applicability
See JAR-MMEL/MEL.001(a)
If a failure occurs during the taxy phase before the
start of the take-off roll, any decision to continue the flight
should be subject to pilot judgement and good airmanship.
The commander may refer to the MEL before any decision
to continue the flight is taken.

ACJ-MMEL/MEL.003 Съгласуваност
Виж JAR-MMEL/MEL.003
За всички типове ВС, които оперират преди въвеждането на
този JAR, техните оператори могат доброволно да спазват JARMMEL/MEL Подчаст C, като съгласуват това едновременно
със съответните власти.

ACJ-MMEL/MEL.003 Compliance
See JAR-MMEL/MEL.003
For aircraft types in operation before the date of
applicability of this JAR, an operator may, on a voluntary
basis, comply with JAR MMEL/MEL Subpart C, in coordination with their Authority.

ACJ – ПОДЧАСТ В

ACJ – SUBPART B

ACJ-MMEL/MEL.010 (с) Обща
Виж JAR-MMEL/MEL.010 (с)
Оборудване, което не е свързано с безопасността, е това
оборудване, което не се изисква по операционни или свързани
с летателната годност причини. За да може инсталирано
неопериращо оборудване да бъде прието за неотносимо към
безопасността, е необходимо:
(a) Експлоатацията на въздухоплавателното средство да не е
неблагоприятно засегната от такова естество, че стандартните
оперативни процедури, които са свързани с наземния персонал,
персонала по време на полет или на летателния състав на
екипажа, да бъдат възпрепятствани.
(b) Изправността на въздухоплавателното средство да не
е неблагоприятно засегната по начин, която да застраши
безопасността на пътниците и/или на персонала на полета.
(c) Състоянието на въздухоплавателното средство е
конфигурирано така, че да сведе до минимум вероятността от
възникване на последващи повреди, които биха причинили
увреждане на пасажерите/персонала на полета или на
самото ВС.
(d) Състоянието да не налага използването на оборудване за
спешни ситуации и не налага въвеждането на процедури за
извънредни случаи, които да не могат да бъдат изпълнени от
екипажа на полета.

ACJ-MMEL/MEL.010(c) General
See JAR-MMEL/MEL.010(c)
Non-safety related equipment refers to equipment that is
not required for airworthiness or operational reasons. In
order for inoperative installed equipment to be considered
non-safety, the following criteria should be considered:

ACJ-MMEL/MEL.025 Формат на MMEL
Виж JAR-MMEL/MEL.025
1. Използването на ATA 100 (2200) спецификационна номерация
е препоръчително.
2. Предложен петколонен формат за техническите страници е
показан в приложение 1 към ACJ-MMEL/MEL.025.
3. Приложение 2 към ACJ-MMEL/MEL.025 може да бъде
използвано като модел за въведение.

ACJ-MMEL/MEL.025 Format of MMEL
See JAR-MMEL/MEL.025
1. The ATA 100/2200 Specification numbering system is
preferred.
2. A proposed five column format for the technical pages
of all MMELs is shown in Appendix 1 to ACJ-MMEL/
MEL.025.
3. Appendix 2 to ACJ-MMEL/MEL.025 can be used as a
model for the Preamble.

ACJ-MMEL/MEL.030 Множество неизправности
Виж JAR-MMEL/MEL.030
1. Въведението към MMEL би следвало да изяснява точно, че
не всички (комбинации от) неизправности са разгледани.
2. MMEL не може да включи всички възможни комбинации
от неизправности. Ето защо трябва да бъде прието, че поради
разнообразието на множеството неизправности, които могат да
възникнат, е напълно вероятно много от тях да не са били
засегнати в MMEL.

ACJ-MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities See
JAR-MMEL/MEL.030
1. MMEL Preambles should make it clear that not all
combinations of unserviceabilities are considered.
2. The MMEL cannot include all combinations of
unserviceabilities. Therefore it has to be accepted that
because of the variety of multiple unserviceabilities which
could arise, it is likely that many will not be covered in
the MMEL.

The operator’s MEL should include procedures to deal
with any failures which occur between the start of taxy and
take-off brake release.

(a) The operation of the aircraft is not adversely affected
such that standard operating procedures related to ground
personnel, in-flight personnel and/or flight personnel are
impeded.
(b) The condition of the aircraft is not adversely affected
such that the safety of passengers and/or personnel is
jeopardised.
(c) The condition of the aircraft is configured to minimise
the probability of a subsequent failure that may cause
injury to passengers / personnel and/or cause damage to
the aircraft.
(d) The condition does not include the use of required
emergency equipment and does not impact emergency
procedures such that personnel could not perform them.
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ACJ-MMEL/MEL.040/.080
Срок за отстраняване на неизправноста
Виж JAR-MMEL/MEL.040 и JAR-MMEL/MEL.080
1. MMEL/MEL имат за цел да позволят операции с неизправни
елементи от оборудването за толкова дълъг период от време,
колкото да може да бъде извършена поправката им.
2. MMEL/MEL не са създадени като средства, чрез които да се
позволява продължителното или постоянно използване на едно
въздухоплавателно средство в конфигурация, която се отклонява
от нормалния му сертификационен статус. Ето защо е важно
поправките да бъдат извършвани във възможно най-кратък
срок, за да може да се възвърне сертификационният статус на
въздухоплавателното средство. За да е възможно поддържането
на подобно ниво на изправност, MMEL въвежда ограничения
относно периодите, необходими за отстраняването на повредите
на неизправното оборудване. Тези периоди се наричат срок за
отстраняване на неизправността и са обозначени под A, B, C и
D интервали.
3. Категорията на интервалите за поправка за всеки един
елемент се отбелязва в колона 2.
(Виж Приложение 1 към ACJ-MMEL/MEL.025) Категорията
на всеки един неопериращ елемент може да бъде определена
в съответствие със спецификациите, изброени в JAR-MMEL/
MEL.040.
4. На едно въздухоплавателно средство може да е инсталирано
оборудване, което операторът може да счита като ненужно и
неважно за целта на неговите операции. Поради тази причина той
може да иска да забави периода за поправка на подобни елементи
за неопределено дълго време. В подобни случаи е подходящо
извършването на модификация на въздухоплавателното средство
е подходяща и деактивацията, забраната или отстраняването на
системата трябва да бъде постигнато чрез подходящи одобрени
процедури за модификация.
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ACJ-MMEL/MEL.040/.080
Rectification Intervals See JAR-MMEL/MEL.040 and
JAR-MMEL/MEL.080
1. The MMEL/MEL is intended to permit operations with
inoperative items of equipment for that period of time
necessary to organise rectifications.
2. The MMEL/MEL is not intended as a tool for prolonged
or permanent operation of aircraft in a configuration
deviating from their certification status. It is important
therefore that rectifications be accomplished at the earliest
opportunity in order that the affected aircraft can be
returned to its operation with inoperative equipment. These
are called Rectification Intervals and are designated A, B,
C or D.

3. The Rectification Interval Category for each item in the
MMEL is stated in column 2. (See Appendix 1 to ACJMMEL/MEL.025). The category of each inoperative item
will be determined according to the specifications in JARMMEL/MEL.040.
4. An aircraft may have installed equipment which the
operator considers to be unnecessary for his operation and
he may want to delay rectification of such items for an
indefinite period. In such cases modification of the aircraft
is appropriate and deactivation, inhibition or removal of
the system should be accomplished by an appropriate
approved modification procedure.

APPENDIX 1 to ACJ-MMEL/MEL.025 JOINT AVIATION AUTHORITIES
MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST AIRCRAFT: REVISION NO:
DATE: PAGE: (1) Systems & Sequence Numbers Item (2) Rectification Interval Category (3) Number Installed (4) Number
Required for Dispatch (5) Remarks or Exceptions
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ACJ-MMEL/MEL.025
ОБЕДИНЕНИ АВИАЦИОННИ ВЛАСТИ
ГЛАВЕН СПИСЪК ЗА МИНИМАЛНО ОБОРУДВАНЕ
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО:
(1) Системни и поредни номера

РЕВИЗИЯ №:
ДАТА:

СТРАНИЦА:

(2) Категория на интервалите за поправка
(3) Брой инсталирани
4) Брой необходими за получаване на разрешение
(5) Забележки или изключения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ACJ-MMEL/MEL.025

APPENDIX 2 to ACJ-MMEL/MEL.025

(ОБРАЗЕЦ)
ОБЕДИНЕНИ АВИАЦИОННИ ВЛАСТИ
ГЛАВЕН СПИСЪК ЗА МИНИМАЛНО ОБОРУДВАНЕ
(ТИП ВС)
ВЪВЕДЕНИЕ

(SPECIMEN)
JOINT AVIATION AUTHORITIES
MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST
(AIRCRAFT TYPE)
PREAMBLE

Следното се отнася до притежателите на сертификат за
авиационен оператор, опериращи под одобрени от властите
операционни изисквания (JAR-OPS). JAR изисква всички
инсталирани съоръжения на въздухоплавателното средство,
които са в съответствие със стандартите за летателна годност
и с операционните изисквания, да бъдат в пълна изправност.
Въпреки това тези изисквания също позволяват (използването)
на списъка с минимално оборудване (MEL), където съответствията с определени изисквания относно оборудването не
са задължителни в интерес на безопасността на всички операционни дейности. Опитът е доказал, че с различните нива
на резервиране на системите, залегнали при проектирането
на ВС, функционирането на всяка система или инсталиран
компонент може да не е необходимо, в случай че останалите
системи и компоненти от оборудването, които са изправни,
могат да предоставят достатъчно високо ниво на безопасност.

The following is applicable for authorised certificate
holders operating under Authorities Operating Requirements (JAR-OPS). The JAR enquire that all equipment
installed on an aircraft in compliance with the Airworthiness Standards and the Operating Requirements must
be operative. However, the Requirements also permit
the use of a Minimum Equipment List (MEL) where
compliance with certain equipment requirements is not
necessary in the interests of safety under all operating
conditions. Experience has shown that with the various
levels of redundancy designed into aircraft, operation
of every system or installed component may not be
necessary when the remaining operative equipment can
provide an acceptable level of safety.
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Главният списък за минимално оборудване (MMEL) на
JAA е разработен от притежателя на типов сертификат, за
да подобри използването на въздухоплавателното средство
и с това да предостави по-удобно и икономически достъпно
въздухоплавателно транспортиране за хората. В JAA-MMEL
са включени тези елементи и уреди от оборудването, които са
свързани с оперативните изисквания, с изискванията за летателна
годност, както са включени и с други части от оборудването,
които според JAA могат да бъдат неработещи и въпреки това
да се осигури поддържането на добро ниво на безопасност при
определени обстоятелства или ограничения. В този списък не
фигурират очевидно необходими елементи, като крила, клапи
и вертикални кормила.
MMEL е базата, върху която следва да се изготвят индивидуалните MEL списъци на операторите и където се взема под
внимание частната конфигурация на оборудването към всяко
ВС, както и частните операционни условия. MEL на операторите
може да се различава по формат от MMEL, но не може да
бъде по-малко ограничителен от него. Когато индивидуалният
MEL на операторите е вече одобрен, позволява оперирането
на някои неопериращи части от оборудването на ВС.
Оборудване, което не се изисква задължително при опериране, както и оборудване, което е в допълнение към изискванията на JAR, може да бъде включено в MEL под определени
условия и ограничения. MEL не трябва да се отклонява от
директивата за летателна годност или от каквито и да е други
задължителни изисквания. Важно е да се запомни, че цялото
оборудване, което не е описано в MMEL и което се отнася до
изискванията за летателна годност и оперативните изисквания
за ВС, трябва да бъде в изправност и да е работещо.
Подходящи условия и ограничения под формата на табели,
процедури за поддръжка, процедури за оперативна работа на
екипажа, както и други ограничения са описани в MEL, за да
се подсигури достатъчно добро ниво на безопасност.
MEL е предназначен да позволява използването на неопериращи уреди от оборудването за толкова дълъг период, колкото
да е възможна тяхната поправка. Важно е поправката да се
осъществи във възможно най-кратък срок. С цел да се поддържа
приемливо ниво на безопасност и надеждност MMEL установява ограничения за продължителността и условия за работа
с нефункциониращо оборудване. MEL предвижда допускане
до полет на ВС, при които има наличие на нефункциониращо
оборудване.
Когато бъде установено, че даден елемент от оборудването не е функциониращ, това обстоятелство се съобщава чрез
вписването му в техническия борден дневник на въздухоплавателното средство и в списъка на отложените дефекти, както
се изисква в JAR. Този елемент трябва или да се поправи, или
да се отложи неговата по-нататъшна операция след одобрение
чрез MEL или след одобрението на съответните власти. Условията и ограниченията, поставени в MEL, не освобождават
операторите от отговорността да се уверят, че техните ВС са
в достатъчно добро и безопасно състояние, въпреки наличието
на нефункциониращи елементи от тяхното оборудване.
Когато са спазени всички тези изисквания и са изпълнени, се издава удостоверение за допускане до експлоатация
или се вписва в техническия борден дневник или в друг
одобрен от JAR документ. Тази документация се изисква
преди употребата на уреди от оборудването, които се смятат
за нефункциониращи.
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The JAA Master Minimum Equipment List (MMEL)
is developed by the Type Certificate Holder to improve
aircraft utilisation and thereby provide more convenient
and economic air transportation for the public. The
JAA MMEL includes those items of equipment related
to airworthiness and operating requirements and other
items of equipment which the JAA finds may be inoperative and yet maintain an acceptable level of safety
by appropriate conditions and limitations; it does not
contain obviously required items such as wings, flaps,
and rudders.
The MMEL is the basis for development of individual operator‘s MELs which take into consideration
the operator‘s particular aircraft equipment configuration
and operational conditions. An operator‘s MEL may
differ in format from the MMEL, but cannot be less
restrictive than the MMEL. The individual operator‘s
MEL, when approved permits operation of the aircraft
with inoperative equipment.
Equipment not required by the operation being
conducted and equipment in excess of JAR requirements
are included in the MEL with appropriate conditions and
limitations. The MEL must not deviate from Airworthiness Directives or any other Mandatory Requirement.
It is important to remember that all equipment related
to the airworthiness and the operating requirements of
the aircraft not listed on the MMEL must be operative.
Suitable conditions and limitations in the form of
placards, maintenance procedures, crew operating�����
����
procedures and other restrictions as necessary are specified
in the MEL to ensure that an acceptable level of safety
is maintained.
The MEL is intended to permit operation with inoperative items of equipment for a period of time until
rectifications can be accomplished. It is important that
rectifications be accomplished at the earliest opportunity.
In order to maintain an acceptable level of safety and
reliability the MMEL establishes limitations on the duration of and conditions for operation with inoperative
equipment. The MEL provides for release of the aircraft
for flight with inoperative equipment.
When an item of equipment is discovered to be
inoperative, it is reported by making an entry in the
Aircraft Maintenance Record/Logbook as prescribed by
JAR. The item is then either rectified or may be deferred
per the MEL or other approval means acceptable to the
competent Authority prior to further operation. MEL
conditions and limitations do not relieve the operator
from determining that the aircraft is in a condition for
safe operation with items of equipment inoperative.
When these requirements are met, an Airworthiness
Release, Aircraft Maintenance Record/Logbook entry, or
other approved documentation is issued as prescribed by
JAR. Such documentation is required prior to operation
with any item of equipment inoperative.
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Операторите са отговорни за изпълнението и спазването на
необходимия оперативен контрол, за да са сигурни, че се поддържа допустимо добро ниво на безопасност. Възможността за
допълнителни повреди по време на работа и продължаването на
процеса с нефункциониращи елементи или системи в оборудването също трябва да се вземе под внимание. Доколкото е било
възможно, подобно внимание е било обърнато на множеството
евентуални нефункциониращи елементи в съдържанието на
този MMEL. Въпреки това е малко вероятно всички възможни
комбинации в тази област да са били предвидени. Ето защо,
при работа с множество неопериращи елементи в оборудването
трябва да се вземат предвид всички възможни взаимодействия
между тези елементи и ефектът, който биха причинили върху
общата работа на въздухоплавателното средство.
Операторите трябва да подсигурят контролирана и сигурна
програма за поправка, която да включва поправката не само
на самите елементи, но да подсигури добри условия за работа, надежден персонал, който да работи със системите, както
и да подготви график, по който да се изпълняват регулярни
прегледи на оборудването. Тази програма трябва да определи
действията, които трябва да се предприемат при наличието на
съобщение за несъответствие.
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА MEL СПАЗВАНЕТО НА ЗАЯВЕНИТЕ НАМЕРЕНИЯ СЪГЛАСНО ВЪВЕДЕНИЕТО, ДЕФИНИЦИИТЕ, КАКТО И ПОСТАВЕНИТЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ MEL, СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Operators are responsible for exercising the necessary
operational control to ensure that an acceptable level of
safety is maintained. The exposure to additional failures
during continued operation with inoperative systems or
components must also be considered. Wherever possible
account has been taken in this MMEL of multiple inoperative items. However, it is unlikely that all possible
combinations of this nature have been accounted for.
Therefore, when operating with multiple inoperative
items, the inter-relationships between those items and
the effect on aircraft operation and crew workload must
be considered.

ДЕФИНИЦИИ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
В допълнение към въведението и всичко допълнително,
описано в образеца, MMEL трябва да включи като част от
въведението достатъчен брой дефиниции и обяснителни бележки, които да представят на потребителите (това обикновено
са операторите, които съставят своите MEL списъци) пълно и
правилно разбиране на целта и предназначението на MMEL.
Въпреки че много от използваните определения ще бъдат
общи за всички MMEL списъци, други ще бъдат специфични
за определени типове или конкретни ВС. По време на изготвянето на MMEL притежателите на типови сертификати трябва
да се уверят, че всички съответни дефиниции са включени и
описани. Също така е необходимо обяснителните бележки да
бъдат предоставени в достатъчно детайли, където всеки термин,
фраза или съкращение са описани достатъчно ясно.
Притежателите на типов сертификат предоставят следните
дефиниции за категориите за срок за отстраняване на неизправноста в MMEL, които те изготвят:
Категория А
Няма изрично посочен дефиниран интервал, въпреки това
оборудването в тази категория трябва да бъде поправено в
съответствие с условията, посочени в бележките (или обясненията) от колона 5 на MMEL.
В случаите, в които има уточнен срок (в календарни дни),
то той трябва да се отчита от 00:01 часа на календарния ден,
следващ деня, в който е направено откритието.
Категория B
Оборудването в тази категория трябва да бъде поправено
в рамките на 3 (три) последователни календарни дни, като не
се отчита денят на откритието.
Категория C
Оборудването в тази категория трябва да бъде поправено
в рамките на 10 (десет) последователни календарни дни, като
не се отчита денят на откритието.
Категория D
Оборудването в тази категория трябва да бъде поправено
в рамките на 120 (сто и двадесет) последователни календарни
дни, като не се отчита денят на откритието.

DEFINITIONS AND EXPLANATORY NOTES
In addition to a Preamble arranged and worded
along the lines of this Specimen, the MMEL should
contain, as part of the Preamble, sufficient Definitions
and Explanatory Notes to provide the user (this is primarily the Operator when compiling the MEL) with a
full and proper understanding of the intent and purpose
of the items it contains.
While many of the Definitions used will be common
to all MMELs, others will be specific to particular or
individual aircraft types. Type Certificate holders should,
when preparing the MMEL, ensure that all relevant
Definitions are included. Likewise Explanatory Notes
should be provided in sufficient detail wherever the
intent and purpose of a term or phrase or abbreviation
etc. is necessary or advisable.
The Type Certificate holders shall provide the following Definitions for Rectification Interval Categories
in the MMELs they prepare.
Category A
No standard interval is specified, however, items in
this category shall be rectified in accordance with the
conditions stated in the Remarks or Exceptions column
(5) of the MMEL.
Where a time period is specified in calendar days
it shall start at 00:01 on the calendar day following the
day of discovery.
Category B
Items in this category shall be rectified within three
(3) consecutive calendar days, excluding the day of
discovery.
Category C
Items in this category shall be rectified within ten
(10) consecutive calendar days, excluding the day of
discovery.
Category D
Items in this category shall be rectified within one
hundred and twenty (120) consecutive calendar days,
excluding the day of discovery.

ACJ – ПОДЧАСТ С

ACJ – SUBPART C

ACJ-MMEL/MEL.055 Видове операции
Виж JAR-MMEL/MEL.055
Във всеки MEL следва да бъдат включени условията за
получаване на разрешение, свързани с полетите, извършвани
в съответствие със специалните разрешения съгласно свидетелството за авиационен оператор, като например RVSM, RNAV,
ETOPS и други.

ACJ-MMEL/MEL.055 Types of Operation
See JAR-MMEL/MEL.055
The MEL should include the dispatch conditions
associated with flights conducted in accordance with the
Special Authorisations list shown in the Air Operator’s
Certificate e.g. RVSM, RNAV, ETOPS etc.

Operators are to establish a controlled and sound
rectification programme including the parts, personnel,
facilities, procedures and schedules to ensure timely
rectification. This programme should identify the actions required for Maintenance discrepancy messages.

WHEN USING THE MEL, COMPLIANCE WITH THE
STATED INTENT OF THE PREAMBLE,��������
�������
DEFINITIONS AND THE CONDITIONS AND LIMITATIONS
SPECIFIED IN THE MEL IS REQUIRED.
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ACJ-MMEL/MEL.060(b) Подготовка на MEL
Виж JAR-MMEL/MEL.060(b)
В случай, когато точно определен MEL за конкретен вид
ВС не е бил одобрен от съответните власти, тогава операторът
може да използва MMEL, който е бил създаден от притежател
на типов сертификат и който е бил одобрен от съответните
власти в държавата, одобрила дизайна. Ако подобен списък
не съществува, тогава може да се използва алтернативен
MMEL, който е бил създаден и одобрен от друга JAA власт
или от власт, която не се подчинява на JAA (като например
FAA, TCCA). Използването на алтернативен MELL е въпрос
на съгласувано одобрение от страна на компетентните власти
на всеки оператор.

ACJ-MMEL/MEL.060(b) Preparation of MEL
See JAR-MMEL/MEL.060(b)
If an MMEL for a particular aircraft type has not
been approved by the Authority, then the operator may
use an MMEL produced by the Type Certificate Holder
and approved by the Authority of the State of Design.
If this does not exist, an alternative MMEL produced
or approved by another JAA Authority or non-JAA
Authority (e.g. FAA, TCCA) may be used. The use of
an alternative MMEL is subject to agreement with the
operator’s Authority.

ACJ-MMEL/MEL.065 Формат на MEL
Виж JAR-MMEL/MEL.065
1. ��������������������������������������������������������
За предпочитане е да се използва ATA 100/2200 спецификационна числена система.
2. Предложение за петколонен формат за всички MEL списъци
(е показан) в Приложение 1 към ACJ-MMEL/MEL.025.
3. Приложение
��������������������������������������������������
1 към ACJ-MMEL/MEL.065 може да бъде използвано като примерен вариант за въведението.

ACJ-MMEL/MEL.065 Format of MEL
See JAR-MMEL/MEL.065
1. The ATA 100/2200 Specification numbering system
is preferred.
2. A proposal for a five column format for all MELs is
shown in Appendix 1 to ACJ-MMEL/MEL.025
3. Appendix 1 to ACJ-MMEL/MEL.065 can be used as
a model for the Preamble.

ACJ-MMEL/MEL.075 Операционни процедури и процедури за
техническо обслужване
Виж JAR-MMEL/MEL.075
(a) Операционните процедури и процедурите за поддръжка
са част от MEL. Те са неразделна част от компенсационните
мерки, необходими за поддържането на приемливо ниво на
безопасност и които дават възможност за одобряването на
MEL от регулиращите власти. Компетентната власт може да
поиска представянето на конкретни процедури в самия ход на
процедурата за одобрение на MEL.
(b) Ръководствата на операторите могат включват операционен
наръчник, наръчник за поддръжка или други документи, които
са одобрени от компетентната власт.

ACJ-MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance
Procedures
See JAR-MMEL/MEL.075
(a) Operational and maintenance procedures are part of
the MEL. They are an integral part of the�����������
compensat����������
ing conditions needed to maintain an acceptable level
of safety, enabling the Authority to approve the MEL.
The Authority may request presentation of specific (o)
and/or (m) procedures in the course of the MEL approval process.
(b) Operator‘s manuals may include the Operations
Manual, the Maintenance Manual or other documents
acceptable to the Authority.

ACJ-MMEL/MEL.081
Удължаване на периода за поправка (RIE)
Виж JAR-MMEL/MEL.081
1. Операторът трябва да увери, че поправките са били направени във възможно най-кратък период. RIE са въведени, за
да позволят на операторите да продължат да експлоатират
определено ВС, в случай че след изтичането на периода за
поправка все още има уреди, които не са били могли да бъдат
поправени в този срок. Оператор, който използва RIE, ще трябва
да докладва пред съответните власти за всяко използване на
RIE и да го обоснове. Компетентната власт, в крайна сметка,
остава отговорна за надзора над използваните RIE.
2. Компетентната власт може да отхвърли искането за използване
на RIE от оператор, за който смята, че не е инженерно или
оперативно компетентен. Операторът трябва да представи пред
компетентните органи името и позицията на номинираното лице,
отговорно за контрола и изпълняването на RIE процедурите в
дружеството. Също така трябва да се представят подробности
относно конкретните задължения и отговорности, установени
от него относно осъществения контрол за използването на RIE.
Упълномощените служители, които трябва да бъдат подходящо
обучени в технически и/или оперативни дисциплини, трябва
да бъдат изброени по длъжност и име. Компетентният орган
от своя страна трябва да вземе под внимание инженерната
компетентност на оператора, както и приемливостта на техния
упълномощен персонал. В случаите, когато операторът използва
оборудване за техническо обслужване по договор с външен
доставчик, органът трябва да прецени дали отношенията между оператор и независим външен изпълнител по поддръжка,
изпълняват адекватно целите на RIE.
3. Отговорността относно извършването на контрол над спазването на правилата от оператора относно използването на RIE
принадлежи на компетентната власт, която трябва да осигури
подходящи RIE докладни формуляри, където да се описват
подробности относно причините за възникването на първоначалния дефект, причината за използването на RIE, както и
изброяване на причините, поради които не е бил извършен
необходимият ремонт в срок. Операторът е длъжен да предостави този формуляр в срок, изискван от съответния орган.

ACJ-MMEL/MEL.081
Rectification Interval Extension (RIE)
See JAR-MMEL/MEL.081
1. The operator should ensure that rectifications are
accomplished at the earliest opportunity. RIEs are
introduced to allow operators to continue to operate
an aircraft after the Rectification Interval has expired
if rectification has not been possible. An operator who
utilises RIEs would be required to report retrospectively
all such uses, together with reasons, to the Authority.
The Authority is ultimately responsible for the oversight
of RIEs.
2. The Authority may reject any application for the
use of RIEs made by an operator who they considered
not to have the necessary operational and engineering
competence. The operator should provide the Authority
with details of the name and position of the nominated
person responsible for the control of the company RIE
procedure and details of the specific duties and responsibilities established by the operator to control the use
of RIEs. Authorising personnel, who must be adequately
trained in technical and/or operational disciplines, should
be listed by appointment and name. The Authority should
consider the engineering competence of the operator and
the acceptability of the authorizing personnel. Where an
operator uses contracted-out maintenance facilities, the
Authority should judge whether the relationship between
an operator and an independent maintenance contractor
is adequate for the purposes of RIEs.
3. The responsibility for monitoring an operator’s adherence to the rules governing the use of RIEs lies with the
Authority who should provide a suitable RIE Report Form
requesting details of the original defect, the reason for
the RIE and reasons why rectification was not carried
out within the original�������������������������������
Rectification
������������������������������
Interval. Operators should forward the form to the Authority within a
timescale acceptable to the Authority.
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4. Компетентната власт описва подробно процедурите, които
трябва да се следват при изпълняването и използването на RIE.
В случай че операторите не работят в съответствие с определените процедури, органът следва да предприеме действия под
формата на предупредителни писма или в края на краищата
чрез временно или постоянно отнемане на разрешението за
ползване на RIE.

4. The Authority should detail procedures to be followed
when dealing with the application and use of RIEs; it is
important that proper procedures are followed. In the
event that operators do not comply with the specified
procedures, the Authority should take action by means
of warning letters and ultimately by removal of the
authorisation to utilise RIEs on either a temporary or
permanent basis.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ACJ-MMEL/MEL.065
(ОБРАЗЕЦ)
ОБЕДИНЕНИ АВИАЦИОННИ ВЛАСТИ
(ИМЕ НА ОПЕРАТОРА)
СПИСЪК ЗА МИНИМАЛНО ОБОРУДВАНЕ
(ТИП НА ВС)
ВЪВЕДЕНИЕ

APPENDIX 1 to ACJ-MMEL/MEL.065
(SPECIMEN)
JOINT AVIATION AUTHORITIES
(OPERATORS NAME)
MINIMUM EQUIPMENT LIST
(AIRCRAFT TYPE)
PREAMBLE

Бележка: Този образец на въведението е предназначен само
като пример за това, какво се изисква и какво операторите,
със съгласието и одобрението на техните власти, могат да
включат в съдържанието и оформлението на техните MEL
списъци по начин, който най-добре би подхождал на техните
нужди и изисквания.

NOTE: This Specimen Preamble is intended only as an
example of what is required and operators may, with
the agreement of their Authority, vary the format and
content of their MEL Preambles to suit their own needs
and requirements.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Този списък за минимално оборудване (MEL) е базиран на
(компетентна власт, издаваща сертификат) главния списък за
минимално оборудване (MMEL) (преработено издание, дата).
Този MEL взема под внимание индивидуалното оборудване на въздухоплавателното средство, неговата конфигурация
и оперативни данни, както и изпълнението и следването на
изискванията, определени от съответните власти на оператора.
Този MEL няма да се отклонява от всички приложими
директиви за летателна годност или от каквито и да е други
задължителни изисквания и в същото време няма да бъде помалко ограничителен от MMEL.
MEL е предназначен да позволява опериране с нефункциониращи елементи от оборудването за толкова дълго време, колкото
би било необходимо и отнело отстраняването на повредата.
Поправките трябва да бъдат направени във възможно найкратък период от време.
Условията и ограниченията в MEL не освобождават командира на ВС от отговорността му да установи, че ВС е в годно
и безопасно състояние за работа дори при наличието на позволените от MEL нефункциониращи елементи в оборудването.
Разпоредбите на MEL са подходящи за прилагане до момента, в който ВС започне своя полет.
Всяко решение за продължаване на полета след възникване
на повреда или авария в оборудването, които стават известни
след започване на полета, трябва да бъде предмет на пилотска преценка и добри летателни умения. Командирът може
да продължи да се позовава и използва MEL, както намери
за подходящо.
Одобрението от страна на властите на MEL позволява да
се извършват полети срещу възнаграждение, за превоз или с
тренировъчна цел от въздухоплавателни средства, чиито елементи или устройства не са в пълна изправност, при условие
че е осигурено приемливо ниво на безопасност чрез прилагане
на оперативни процедури или процедури по обслужване или
съгласно друг инструментариум или елементи, които предоставят необходимата информация.
Бележка: Даване на разрешение при липсващи части на
планера или двигателя се извършна съгласно СПИСЪК ЗА
ДЕВИАЦИОННА КОНФИГУРАЦИЯ (CDL).

1. INTRODUCTION
This Minimum Equipment List (MEL) is based on
the (Certificating Authority) Master Minimum Equipment
List (MMEL) (Revision, dated).
This MEL takes into consideration (the operator‘s)
particular aircraft equipment, configuration and operational conditions, routes being flown and requirements
set by the appropriate Authority.
This MEL will not deviate from any applicable Airworthiness Directive or any other Mandatory���������
��������
Requirement and will be no less restrictive than the MMEL.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА MEL
MEL съдържа само тези елементи, които се изискват
от операционните изисквания, или тези елементи, които са
от значение за летателната годност и които могат да бъдат
нефункциониращи преди даване на разрешение. Всичко това
е валидно, стига да са спазени съответните ограничения и
процедури. Очевидно, основните елементи от оборудването
на ВС, които са от основно значение при провеждането на
полети, като: крила, кормила, клапи, двигатели, предавателна
кутия и др. не са вписани, но те задължително трябва да са
функциониращи по време на всички полети. Важно е да се
отбележи, че

2. CONTENTS OF MEL
The MEL contains only those items required by
Operating Regulations or those items of airworthiness
significance which may be inoperative prior to dispatch,
provided that appropriate limitations and procedures
are observed. Equipment obviously basic to aircraft
airworthiness such as wings, rudders, flaps, engines,
landing gear, etc. are not listed and must be operative
for all flights. It is important to note that:

The MEL is intended to permit operations with
inoperative items of equipment for a period of time
until rectification‘s can be accomplished.
Rectifications are to be accomplished at the earliest
opportunity.
MEL Conditions and Limitations do not relieve the
Commander from determining that the aircraft is in a
fit condition for safe operation with specified unserviceabilities allowed by the MEL.
The provisions of the MEL are applicable until the
aircraft commences the flight.
Any decision to continue a flight following a failure
or unserviceability which becomes apparent after the
commencement of a flight must be the subject of pilot
judgement and good airmanship. The Commander may
continue to make reference to and use of the MEL as
appropriate.
By approval of the MEL the Authority permits dispatch of the aircraft for revenue, ferry or training flights
with certain items or components inoperative provided
an acceptable level of safety is maintained by use of
appropriate operational or maintenance procedures, by
transfer of the function to another operating component,
or by reference to other instruments or components
providing the required information.
Note: For dispatch with airframe or engine parts missing, refer to the CONFIGURATION DEVIATION
LIST (CDL).
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ВСИЧКИ УРЕДИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ПРЯКО ДО ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА, СЕ
СЧИТАТ АВТОМАТИЧНО ЗА НЕОБХОДИМИ ЕЛЕМЕНТИ,
КОИТО ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СА В ПЪЛНА ИЗПРАВНОСТ
И ДА СА РАБОТЕЩИ.

ALL ITEMS WHICH ARE RELATED TO THE
AIRWORTHINESS OF THE AIRCRAFT AND NOT
INCLUDED ON THE LIST ARE AUTOMATICALLY
REQUIRED TO BE OPERATIVE.

3. КРИТЕРИИ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
Решението на командира да има допуснати нефункциониращи
уреди, които са коригирани преди полета, ще има предимство
пред разпоредбите, съдържащи се в MEL. Командирът може
да настоява за изисквания, по-големи от минималните по
списъка. Все пак, това може да се случи само ако по негова
преценка подобни добавени уреди от оборудването се смятат
за крайно съществени за поддържане на безопасното ниво на
даден полет и които отговарят на конкретни условия, които са
изключително важни и преобладаващи към момента.
MEL не може да вземе под внимание всички различни
нефункциониращи елементи от оборудването. Ето защо, преди да бъде дадено разрешение на определено ВС, на което
множество MEL уреди са били нефункциониращи, трябва да
бъде установено със сигурност, че всяка възможна връзка или
реакция между неопериращите елементи няма да доведе до
намаляване на общото ниво на безопасност и/или до неоправдано пренатоварване на екипажа на полета. Това важи най-вече
в случаите, когато съществуват множество несъответствия, и
то най-вече несъответствия при свързани системи, където се
изисква да бъде направена добра преценка, базирана на обстоятелствата в дадената ситуация, включително климатичните, и
обстоятелствата, възникнали в процеса на полета.

3. CRITERIA FOR DISPATCH
The decision of the Commander of the flight to have
allowable inoperative items corrected prior to flight will
take precedence over the provisions contained in the
MEL. The Commander may request requirements above
the minimum listed, whenever in his judgement such
added equipment is essential to the safety of a particular
flight under the special conditions prevailing at the time.

4. ДЕЙНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Трябва да се положат всички усилия от звеното за техническо обслужване, за да се отстранят всички технически дефекти,
колкото е възможно най-рано, за да може въздухоплавателното
средство да бъде преведено в напълно оперативно годна ситуация.
Командирът трябва да бъде уведомен от отдел „Обслужване“,
веднага щом стане известно, че даден нефункциониращ елемент няма да може да бъде поправен преди излитането на ВС.
Когато на ВС се дава разрешение от звеното за техническо
обслужване и се очаква извършване на полет с нефункциониращи елементи, се изисква следното:
В техническия дневник на ВС да се включи подробно
описание на нефункциониращия елемент или елементи, да се
опишат предприетите действия за отстраняването на повредата
и да се напишат инструкции за работа на екипажа, ако това
се счете за необходимо.
Контролното табло и/ или индикаторите, свързани с елементите и уредите, които са извън оперативна дейност, трябва
да бъдат ясно обозначени, ако са достъпни за екипажа.
БЕЛЕЖКА: Доколкото е практично, могат да бъдат поставени
табелки непосредствено до контролното табло или индикаторите за съответните нефункциониращи уреди. Въпреки това,
освен ако не е изрично упоменато, мястото и съдържанието на
самите табелки може да бъде определяно от самия оператор.
В случай че поради небрежност възникне опасност, оборудването трябва да бъде предадено (физически) като неработещо,
както се изисква от съответните процедури по поддръжка.
Съответните оперативни процедури и тези по поддръжка
се съдържат в (конкретното ръководство, раздел, глава, част
и др., определени от съответните власти).

4. MAINTENANCE ACTION
Every effort shall be made by Maintenance to correct all technical defects as early as practicable and
that the aircraft be released from a maintenance station
in fully operational condition. The Commander must
be informed by Maintenance as soon as practicable,
should it be impossible to rectify the inoperative item
prior to departure.
Whenever an aircraft is released by Maintenance for
dispatch with items inoperative, the following is required:

5. СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТТА
Нефункциониращи елементи или компоненти, отсрочени
в съответствие с MEL, следва да бъдат поправени при или
преди установените периоди, предоставени за отстраняване на
повредите. Тези периоди могат да бъдат проследени в колоната
„Категория на интервалите за поправка“ към MEL.
Категория А
Няма изрично посочен дефиниран интервал, въпреки това
елементите в тази категория трябва да бъдат поправени в съответствие с условията, посочени в бележките (или обясненията)
от колона 5 на MMEL.
В случаите, в които има уточнен срок (в календарни дни),
то той трябва да се отчита от 00:01 часа на календарния ден,
следващ деня, в който е направено откритието.

5. RECTIFICATION INTERVALS
Inoperative items or components, deferred in accordance with the MEL, must be rectified at or prior
to the rectification intervals established by the following
letter designators given in the „Rectification Interval
Category“ column of the MEL.
Category A
No standard interval is specified, however, items in
this category shall be rectified in accordance with the
conditions stated in the Remarks or Exceptions column
(5) of the MEL.
Where a time period is specified in calendar days
it shall start at 00:01 on the calendar day following the
day of discovery.

The MEL cannot take into account all multiple unserviceabilities. Therefore, before dispatching an aircraft
with multiple MEL items inoperative, it must be assured
that any interface or inter-relationship�����������������
����������������
between inoperative items will not result in a degradation in the level of
safety and/or an undue increase in crew workload. It is
particularly in this area of multiple discrepancies and
especially discrepancies in related systems, that good
judgement, based on the circumstances of the case,
including climatic and en-route conditions must be used.

The technical log book aboard the aircraft must contain
a detailed description of the inoperative items(s), special
advice to the flight crew, if necessary, and information
about corrective action taken.
When they are accessible to the crew in flight, the
control(s), and/or indicator(s) related to inoperative
unit(s) or component(s) must be clearly placarded.
Note: To the extent practical, placards should be located
adjacent to the control or indicator for the item affected;
however, unless otherwise specified, placard wording and
location should be determined by the operator.
If inadvertent operation could produce a hazard such
equipment must be rendered inoperative (physically) as
given in the appropriate Maintenance Procedure.
The relevant Operational and Maintenance Procedures are contained in (identify the particular Manual,
Section, Chapter or Part etc. authorised by the appropriate Authority).
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Категория B
Елементите в тази категория трябва да бъдат поправени в
рамките на 3 (три) последователни календарни дни, като не
се отчита денят на откритието.
Категория C
Елементите в тази категория трябва да бъдат поправени
в рамките на 10 (десет) последователни календарни дни, като
не се отчита денят на откритието.
Категория D
Елементите в тази категория трябва да бъдат поправени в
рамките на 120 (сто и двадесет) последователни календарни
дни, като не се отчита денят на откритието.

Category B
Items in this category shall be rectified within three
(3) consecutive calendar days, excluding the day of
discovery.
Category C
Items in this category shall be rectified within ten
(10) consecutive calendar days, excluding the day of
discovery.
Category D
Items in this category shall be rectified within one
hundred and twenty (120) consecutive calendar days,
excluding the day of discovery.

6. УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДИТЕ ЗА ПОПРАВКА
В случаите, когато има одобрение от страна на властите,
операторът може да използва процедура за удължаване на
съответните срок за отстраняване на неизправноста A, B, C и
D за толкова дълъг период, колкото е упоменат в JAR-MMEL/
MEL.081.

6. RECTIFICATION INTERVAL EXTENSIONS
Subject to the approval of the Authority, the operator may use a procedure for the extension of the
applicable Rectification Intervals B, C and D, for the
same duration as specified in the MEL in accordance
with JAR-MMEL/MEL.081.

7. ДЕФИНИЦИИ
За целите на MEL следните дефиниции трябва да се прилагат:
(a) „Визуални метеорологични условия“ (VMC) означава, че
атмосферната среда е такава, че да позволява полетът да
продължи съгласно визуалните правила за полетите. Това не
означава, че не трябва да се изключват инструменталните
правила за полетите.

7. DEFINITIONS
For the purpose of this MEL the following definitions
shall apply:
(a) „Visual Meteorological Conditions“ (VMC) means
the atmospheric environment is such that would allow
a flight to proceed under the Visual Flight Rules applicable to the flight. This does not preclude operating
under Instrument Flight Rules.
(b) „Day“ operation is any flight conducted from the
point of take-off to landing between 30 minutes before
sunrise and 30 minutes after sunset.
(c) „Dash „(-)“ in columns 3 and 4 indicates a variable
quantity.
(d) „Icing Condition“ – the atmospheric environment is
such that ice can form on the aircraft or in the engine(s).

(b) „Ден“ операция е тази, която представлява всеки проведен
полет от момента на излитането до кацането в периода между:
30 минути преди изгрев слънце и 30 минути след залез слънце.
(c) „Тире (-)“ в колони 3 и 4 обозначава променливо количество.
(d) „Условия за обледенение“ е атмосферното състояние, при
което може да се формира слой лед върху самолета или върху
двигателя.
(e) „Начало на полета“ е моментът, в който въздухоплавателното
средство започва да се задвижва под силата на собствената си
енергия, за да започне подготовка за излитане.
(f) „Нефункциониращ“ означава, че оборудването е неизправно
до такава степен, че да не може да изпълнява своето предназначение или не функционира достатъчно добре в рамките на
своите операционни граници или толерантност. Някои апаратури
са проектирани да са нечуствителни към неизправности, които
се проследяват от компютри, които от своя страна предават
информацията към една централна компютърна система.
Наличието на такава категория съобщения не означава, че
оборудването е нефункциониращо.
g) „Горими материали“ са материали, които лесно биха могли
да се запалят и горят.
БЕЛЕЖКА: Това не е изчерпателен списък и операторите би
следвало да включат в своите MEL списъци всяко определение,
което считат за подходящо.

(e) „Commencement of flight“ The point when an aircraft
begins to move under its own power for the purpose of
preparing for take off.
(f) „Inoperative“ means that the equipment malfunctions
to the extent that it does not accomplish its intended
purpose or is not consistently functioning within its
design operating limits or tolerances. Some equipment
has been designed to be fault tolerant and are monitored by computers which transmit fault messages to a
centralised computer for the purpose of maintenance.
The presence of this category of message does not mean
that the equipment is inoperative.
(g) „Combustible Material“ is material which is capable
of catching fire and burning.
NOTE: This is not an exhaustive list and operators should
include in their MELs any definition which is considered
to be relevant.

8. ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪОБЩЕНИЯ (при
необходимост)
Въздухоплавателно средство, оборудвано със система (като
ECAM/EICAS), която предвижда различни нива на системни
информационни съобщения, като: (предупреждение, внимание,
консултация, статус, поддръжка и т.н.). Всяко противоречиво
съобщение във въздухоплавателното средство, което би могло да доведе до пускането на ВС в оперативна дейност, би
следвало да бъде от ниво статус или дори по-високо. Поради
това, състояния в системите, които водят само до съобщение
поддръжка, обикновено не се адресират към MEL, тъй като те
сами по себе си не забраняват въздухоплавателното средство
да бъде пуснато в употреба. Въпреки това, съобщенията за
поддръжка би следвало да се отбелязват и трябва да се коригират в съответствие с одобрената програма за поддръжка.

8. CENTRALISED MESSAGE SYSTEMS (If appropriate)
This aircraft is equipped with a system (such as
ECAM/EICAS) which provides different levels of systems information messages (Warning, Caution, Advisory,
Status, Maintenance etc.). Any aircraft discrepancy
message that affects dispatch will normally be at status
message level or higher.
Therefore, systems conditions that result only in a Maintenance Message are not normally addressed in the MEL
as they, in themselves, do not prohibit dispatch of the
aircraft. However, maintenance discrepancy messages
must be recorded and corrected in accordance with the
approved maintenance programme.

9. ОПЕРАЦИИ ИЗВЪН (СФЕРАТА НА) MEL
Оператори, които са упълномощени от съответния орган,
че могат в съответствие с JAR-MMEL/MEL.090 да оперират
извън поставените условия в MEL, би следвало да посочат в
уводната част на MEL процедурите и договорените условия
за подобни операции след одобрение от страна на властите.

9. OPERATIONS OUTSIDE THE SCOPE OF THE MEL
Those operators which are authorised by the appropriate Authority in accordance with JARMMEL/
MEL.090 to operate outside the conditions of the MEL
should set out in the MEL Preamble the arrangements
and procedures for such operations as agreed with their
Authority

“

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

§ 7. Създават се допълнителни разпоредби:
„§ 1. По смисъла на тази наредба „Основна
база“ е местоположението на член на екипажа, определено от авиационния оператор
на възду хоплавателното средство, където
членът на екипажа обикновено започва и
приключва дежурното си време или поредица от деж у рства и където при обик новени
услови я операторът не носи отговорност за
настаняване на съответния член на екипажа.
§ 1а. Разпоредбите на чл. 20а – чл. 20 г от
наредбата осигуряват прилагането на чл. 8,
т. 4 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г. на
Съвета и под част Р в приложение III към
Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г. на Съвета – „Ограничени я на времето за полети
и дежурства и изисквания към времето за
почивка“.
§ 1б. Навсякъде в наредбата изразът „JAR
OPS 1“ се заменя с „OPS 1“ съгласно приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 г.
на Съвета от 16 декември 1991 г. относно
хармонизиране на техническите изисквания
и административните процедури в областта
на гражданското въздухоплаване.“
§ 8. Досегашният § 1 от преходните и заключителните разпоредби става § 1в.
Заключителна разпоредба
§ 9. В Наредба № 4018 от 2005 г. за работното време на авиационния персонал (ДВ,
бр. 78 от 2005 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията за работното време и почивката
на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност,
извън лицата от авиационния персонал по
чл. 20 – чл. 20 г от Наредба № 37 от 2007 г. за
условията и реда за издаване на свидетелства
на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ,
бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).“
2. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Работно време е период от
време, през който ръководителите на полети
(РП) изпълняват задълженията си или са на
разположение на работодателя.
(2) За работно време се счита и:
1. времето за периодично медицинско освидетелстване;
2. времето за инструктаж преди работа и
за доклад и анализ след работа;
3. времето за придвижване от мястото
на явяване за работа до работното място и
обратно, ако след завършване на работата работникът или служителят трябва да се върне
в мястото на явяване;
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4. времето за провеждане на служебни
съвещания или други подобни мероприятия
със задължителен характер, определени от
работодателя;
5. времето за дейност на тренажор, теоретична подготовка във връзка с поддържане и
повишаване на квалификацията.
(3) Работната смяна на ръководител полетите и на ръководител полетите – ученици,
не може да превишава 12 часа.“
Министър: Ал. Цветков
8241

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от само
осигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2 и в чл. 9 думите „10-дневен
срок“ се заменят със „7-дневен срок“.
§ 2. В приложение № 1, в Указанията за
попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 12 се създава нова позиция 93:
„93 – за специализантите, които получават
възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда
на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето“.
2. В т. 16 – позиции 4 и 5, т. 16.7 и т. 16.8
думите „91 и 92“ се заменят с „91, 92 и 93“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, който влиза в сила от
31 юли 2010 г.
Министър: С. Дянков
8244

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2008 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ,
бр. 11 от 2008 г.; изм., бр. 98 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 13 се правят
следните изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Досегашните т. 6 и 7 стават т. 5 и 6.
Представляващ ВСС: А. Мингова
8147
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-142
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 3 и 5 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-175 от
15.02.2010 г., изменена със Заповед № РД-09-385
от 8.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на частни детски
градини и училища по искане на лицето, получило
разрешение за откриване на училището, закривам Първа частна английска гимназия „Уилям
Шекспир“ – Русе, открита със Заповед № РД-1414 от 05.04.2002 г., изм. със Заповед № РД-14-40
от 28.05.2004 г., изм. със Заповед № РД-14-145
от 27.12.2005 г., изм. със Заповед № РД-14-253
от 15.08.2007 г. на министъра на образованието,
младежта и науката от „Първа частна английска
гимназия „Уилям Шекспир“ – Интелект Инвест“ – ООД, София, представлявано от Тодорка
Асенова Бондикова-Петрова.
В едномесечен срок г-жа Тодорка Асенова
Бон дикова-Пет рова да преда де у чи лищната
документация на началника на Регионалния
инспекторат по образованието – Русе.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Русе, да определи училище, в
което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8303

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-143
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 3 и 5 ЗНП, чл. 21,
ал. 1, т. 5 ППЗНП и протокол на експертна комисия, назначена със Заповед № РД-09-175 от
15.02.2010 г., изменена със Заповед № РД-09-385
от 08.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на частни
детски градини и училища по искане на лицето,
получило разрешение за откриване на училището, закривам Първа частна английска гимназия
„Уилям Шекспир“ – Ямбол, открита със Заповед
№ РД-14-15 от 05.04.2002 г., изм. със Заповед № РД14-41 от 28.05.2004 г., изм. със Заповед № РД-14144 от 27.12.2005 г., изм. със Заповед № РД-14-254
от 15.08.2007 г. на министъра на образованието,
младежта и науката от „Първа частна английска
гимназия „Уилям Шекспир“ – Интелект Инвест“ – ООД, София, представлявано от Тодорка
Асенова Бондикова-Петрова.

В едномесечен срок г-жа Тодорка Асенова
Бон дикова-Пет рова да преда де у чилищната
документация на началника на Регионалния
инспекторат по образованието – Ямбол.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Ямбол, да определи училище, в
което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8304

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-144
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 и 8 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж по мениджмънт в туризма,
ресторантьорството и хотелиерството „Интербизнес“ – София, изменям Заповед № РД-14-122 от
25.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-151 от 17.07.2006 г.
(ДВ, бр. 64 от 2006 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-15 от 24.03.2008 г. (ДВ, бр. 39
от 2008 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-144 от 20.10.2009 г. (ДВ, бр. 89 от 2009 г.),
както следва:
1. Изречението: „Колежът има право да организира обучение в дневна и задочна форма
по специалност код 3450205 Предприемачество
и мениджмънт в туризма и по специалност код
3450204 Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството“ се заменя
с „Колежът има право да провежда обучение
по професионално направление код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия
код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102
Организация и управление на хотелиерството, по
професия код 811060 Ресторантьор, специалност код
8110601 Организация и управление на ресторантьорството – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение.
2. Изречението „Седалище и адрес на училището – София, ж. к. Младост 2, бивше 45-то ОДЗ,
до бл. 227“ се заменя със „Седалище и адрес на
колежа – София, бул Цариградско шосе 119А“.
8305

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-146
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
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средно общообразователно училище „Авицена“ – София, изменям Заповед № РД-14-21 от
05.04.2006 г. (ДВ, бр. 34 от 2006 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-256 от 15.08.2007 г.
(ДВ, бр. 72 от 2007 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-202 от 02.06.2008 г. (ДВ, бр. 57
от 2008 г.), както следва: Думите: „Училището
се управлява и представлява от Георги Тодоров
Велев“ се заменят с „Училището се управлява и
представлява от Силвия Евгениева Марушкина“.
8306

Министър: С. Игнатов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 924
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ І – Дом за деца, кв. 38, с.
Дълбоки, община Стара Загора, с площ 6014 кв.
м, заедно с построените в него сгради: двуетажна
масивна сграда: първи етаж със ЗП 847,63 кв.
м; втори етаж със ЗП 818,32 кв. м, двуетажна
масивна сграда със застроена площ 161 кв. м;
котелно – едноетажна масивна сграда, със застроена площ 100 кв. м; едноетажна масивна
сграда – резервоар, със застроена площ – 25 кв. м.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 99 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 10 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, срок
до 09.11.2010 г. (02.12.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на
общината в срок до 08.11.2010 г. (01.12.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
08.11.2010 г. (01.12.2010 г).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 10.11.2010 г. (03.12.2010 г.) в
зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
11. Ден и час на търга - 10.11.2010 г. (03.12.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
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12. Ако търгът не се състои на 10.11.2010 г., ще
се проведе на 03.12.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на Община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
8283

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 925
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по реда
на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 68850.505.105.1.1, Стара
Загора, бул. Руски 5, ет. 1, попадащ в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
68850.515.105, намиращ се на партерния етаж на
ЖСК „Кольо Фичето“, с предназначение на самостоятелния обект – „За търговска дейност“, на
едно ниво, заедно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж в общински поземлен имот с идентификатор
68850.505.105, със застроена площ 111,90 кв. м.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 190 000 лв.
5. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 15 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора в срок
до 11.11.2010 г. (06.12.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на
общината в срок до 10.11.2010 г. (03.12.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
10.11.2010 г. (03.12.2010 г).
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10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 12.11.2010 г. (07.12.2010 г.) в
зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 12.11.2010 г. (07.12.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 12.11.2010 г., ще
се проведе на 07.12.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
8284

Председател: Т. Руканов

4. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 58/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Петя
Йорданова Михнева – адвокат от Адвокатската
колегия – Бургас, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца.
8291
5. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 57/2010 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – Бургас, Ангелина
Костова Димитрова – адвокат от Адвокатската
колегия – Бургас, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца.
8292

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на чл. 5, ал. 3, т. 2, чл. 9, ал. 3, т. 1.2,
чл. 12, т. 2, чл. 25, ал. 1 и § 2 от Наредба № 5 за
търговската дейност на територията на община
Русе, приета от Общинския съвет – Русе, по което оспорване е образувано адм.д. № 428/2010 по
описа на Административния съд – Русе, 5 състав,
насрочено за 1.12.2010 г. в 11 ч.
8266
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 5132 по описа за
2010 г. на Административния съд – София-град,
II тричленен състав, насрочено за 10.12.2010 г.
в 10,30 ч., по жалба на Димитър Александров
Шопов срещу чл. 25 от Наредбата за цените при
сделки с недвижими имоти на Столичната община, приета с Решение № 81 по протокол № 7
от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 217 по
протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. и доп. с Решение № 178 по протокол № 63 от 15.04.2010 г.
на Столичния общински съвет.
8267
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 38 състав, призовава Васка Георгиева
Атанасова като заинтересована страна по адм.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

д. № 6056/2009, образувано по жалба на Илия
Александров Василев против Заповед № РД09-50-608 от 28.05.2009 г. на главния архитект
на София. Делото е насрочено за 15.12.2010 г. в
13,30 ч. Заинтересованата стана да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
8322
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 35 състав, призовава Симеон Руди
Драганов като заинтересована страна по адм.д.
№ 3606/2007, образувано по жалба на Лиляна
Димитрова Шопова, Богдан Димитров Шопов
и Янислава Димитрова Шопова, и тримата от
Варна, подадена от адвокат Атанас Железчев,
срещу Заповед № РД-21-065 от 13.12.2006 г. на
областния управител на област София, с която
на основание чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ, чл. 267 АПК
във връзка с чл. 220, ал. 1 ГПК и в изпълнение
на решение по адм.д. № 5013/2006 на ВАС, 5-членен състав, с което е оставено в сила решение
по адм.д. № 4835/2003 на ВАС, 5 отделение, е
изменена Заповед № РД-57-303 от 27.09.1999 г.
в частта относно отписване от актовите книги
за държавна собственост на имот и е наредено
обезщетяването на собствениците да се извърши
с компенсаторни записи. Делото е насрочено
в открито съдебно заседание на 20.01.2011 г.
в 13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
8337
Административният съд – София-област, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е образувал адм. д. № 758/2010.
Производството е образувано по оспорване на
областния управител на Софийска област на
чл. 18, ал. 5, т. 4.1 от Наредбата за управление
на общинската пътна и улична мрежа на община Челопеч и е по чл. 185 и сл. АПК. Насрочва
открито съдебно заседание за 15.12.2010 г. в
10,30 ч. Конституира като страни по делото:
оспорващ: Областният управител на Софийска
област; ответник по оспорването: Общинският
съвет – с. Челопеч, чрез председателя; страна:
Окръжна прокуратура – София.
8323
Айтоският районен съд, гр. колегия, VI състав, призовава Ереджеб Муталиб Хаджиахмед и
Хюсеин Нуриев Хюсеинов, без данни за последен
адрес и сега с неизвестен адрес, да се явят в съда
на 13.12.2010 г. в 9,30 ч. като ответници по гр.д.
№ 573/2010, заведено от Адем М. Хаджимехмед,
Гюлсум М. Муталиб, Муталиб С. Мустафа, Фета
Х. Чирак, на основание чл. 32, ал. 2 ЗС. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8336
Варненският районен съд, ХVІ състав, призовава Светлана Михайливна Подгорна, родена на
19.05.1954 г. в Краснотуринск, община Свердловск,
Русия, адрес за призоваване – гр. Душковка, област Донедская, ул. Виноградная 16, Република
Украйна, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 09.02.2011 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 9811/2009, заведено от Андрей Николов Иванов
по иск на основание чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата
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да посочи съдебен адрес за призоваване в страната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8335
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
І състав, призовава Гюлшен Раим с последен
адрес област Разград, община Исперих, с. Духовец № 9, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 03.12.2010 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 517/2007, заведено от Мина М. Давидова,
Сениха Кочаноглу, Неджати Кочаноглу, с правно
основание делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8324
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4253 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2441/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Синидо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Хан Омуртаг 6, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни и спедиционни
сделки, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стойчо Николов Левунлиев, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5596
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4264 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2449/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фешън мания“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Ташко Малев
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, хотелиерски,
туристически и рекламни сделки, програмни,
импресарски и туроператорски услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, покупка
и строеж на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, охрана на
физически и юридически лица, товари и ценни
пратки (след издаване на съответния лиценз),
ловен туризъм, счетоводни годишни финансови отчети, международен транспорт и превоз
на стоки и пътници. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Славейков Лазаров, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5597
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4260 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2446/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Шутов – транс – ауто“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Оборище 7, с
предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, вносизнос, търговия с промишлени стоки, комисионна
и оказионна търговия, транспортни, складови,
спедиторски и ремонтно-сервизни услуги, изкупуване, преработка и реализация на вторични
суровини, сделки с интелектуална собственост,
ноу-хау, програмни продукти, маркетинг, лизинг,
консултантски и информационни услуги, видео- и
звукозаписни услуги, производство, преработка и
търговия със селскостопански продукти, животновъдство, търговия със селскостопански животни
и продукцията от тях в натурално и преработено
състояние, строително-монтажни услуги и търговия със строителни материали, внос и търговия с
нефтопродукти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, инженеринг и сервиз в сферата на селското стопанство,
леката и хранително-вкусовата промишленост,
търговско посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, таксиметрови, шивашки,
дърводелски, фризьорски услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Стоян Иванов Шутов, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5598
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4251 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2439/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Георги Петрелийски“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. Кирил
и Методий 1, с предмет на дейност: строителство,
проектиране, обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелски, жилищни и
други сгради и съоръжения, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и монтаж на дограма, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
производство и търговия с обувки и обувни
материали, търговия с хранителни стоки и с алкохолни и безалкохолни напитки, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
шивашки, машинописни, компютърни услуги,
интернет доставки и услуги, счетоводни, проектантски, фризьорски, тенекеджийски и други
услуги, събиране, съхранение и продажба на гъби,
билки и други диворастящи растения, дрогерия,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги Тодоров
Петрелийски, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
5599
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4250 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 2438/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Викинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 129,
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ет. 2, ап. 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,
филморазпространение, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, ресторантьорство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Благой Венчов Митов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5600
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4296 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2468/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стойчо Стойков – 1664“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Генерал Гурко
2, 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, производство и търговия с хлебни и
сладкарски изделия, търговско представителство
и посредничество, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни услуги,
програмни, импресарски, авторемонтни 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 Стойчо Георгиев Стойков, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
5601
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4244 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2434/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Делс
груп – 06“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. М-р Стефан Иванов 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни и
спедиционни сделки, инвестиционно проучване и
проектиране, строителна и строително-ремонтна
дейност, покупка, застрояване и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, производство и
търговия със строителни материали и изделия,
производство, търговия и дистрибуция на мебели
и цялостно обзавеждане на жилищни сгради,
хотели, ресторанти, производство, преработка
и търговия със селскостопанска продукция и
хранителни стоки, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, дървопреработване,
транспортна дейност, превозни сделки в страната
и в чужбина, таксиметрови услуги, икономически,
административни и копирни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, програмни, импресарски и
туроператорски услуги. Дружеството е с капи-
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тал 5000 лв., със съдружници Стефан Георгиев
Димитров и Иван Георгиев Щерев, представлява
се и се управлява от Стефан Георгиев Димитров
и е с неограничен срок.
5602
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4245 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 2435/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Виан
2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ул. Ильо войвода 6, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и
сделки с интелектуална собственост, внос и износ
на стоки, енергопроизводство, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и импресарски услуги,
проектиране, строителство, ремонт, модернизации
и реконструкции на строителни обекти в страната
и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5100 лв., със съдружници Георги Христов Карамфилков, Богомил Атанасов Лозански
и Емил Кирилов Муларов, представлява се и се
управлява от Георги Христов Карамфилков и е
с неограничен срок.
5603
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4137 от 27.ХI.20 07 г. по ф.д. № 2375/20 07
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Деку груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Сандански, ул. 3 март
2, с предмет на дейност: сделки по изграждане,
експлоатация на транспортни бази за товарни
и пътнически превози в страната и в чужбина,
сделки по изграждане и експлоатация на презентационни и търговски центрове за продажба на
транспортни услуги, транспортни услуги с леко- и
тежкотоварни машини, сделки по внос и износ
на стоки и услуги, сделки по представителство
и дистрибуция на стоки и услуги на български
и чуждестранни компании, складови сделки, инсталации и сервизно поддържане на системи за
транспортно обслужване, сделки по изграждане,
експлоатация и управление на търговски обекти
за реализация на промишлени и непромишлени
стоки. Дружеството е с капитал 5500 лв., с едноличен собственик на капитала Валери Андонов
Божинов, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5604
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4149 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2380/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екзедорос – транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Сандански, ул. Охридска 4, с предмет на дейност: транспортно-експедиционно обслужване, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
посредничество и представителство, комисионни, превозни сделки в страната и в чужбина,

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

складови, лицензионни и сделки с недвижима и
с интелектуална собственост и услуги, свързани
с вътрешния и международния туризъм, рекламно-информационни, програмни, импресарски и
услуги по покупката, строежа, обзавеждането и
продажбата на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антониос Антониадис, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5605
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4136 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2374/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Данидар
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, пл. България 2, с предмет
на дейност: счетоводни и данъчни консултации и
услуги, производство и търговия с промишлени,
битови, хранителни и селскостопански стоки,
вътрешна и външна търговия, посреднически и
комисионни услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица, финансови услуги, вътрешен и международен транспорт, хотелиерство, ресторантьорство,
всякакви туристически услуги, производство,
покупко-продажба на моторни превозни средства
и отдаването им под наем, лизинг, автомонтьорство, тенекеджийство, монтаж и демонтаж на
гуми и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Иванова Нонева и Таня Сашова Дончева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
5606
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 480 от 18.II.2005 г. по ф.д. № 552/2001
промени за „Стома – 2001“ – ООД: освобождава
като съдружници Татяна Иванова Амова и Румен
Иванов Димитров; вписва като съдружници ЕТ
„Д-р Татяна Амова – ИППИСП“ и ЕТ „Д-р Румен
Димитров – ИППСП“.
5607
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4220 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2418/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП – Любовище“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Мелник, ул. Мелник 19, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарск и усл у ги, пок у пка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентин Иванов Балтов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5608

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4148 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2379/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Р.Л.К. транспортс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3, с
предмет на дейност: транспортни услуги в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговия с недвижими имоти,
сделки с интелектуална собственост, складови и
лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, текстилни, шивашки
и конфекционни услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 40 000 лв., с едноличен собственик
на капитала Леонард Куща, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5609
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4181 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2400/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емка про – консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Христо Чернопеев
31, с предмет на дейност: проектиране и монтаж
на газо- и електросъоръжения, технически консултации, 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 или други услуги, сделки с недвижими
имоти, сделки на лизинг, закупуване, изграждане
и експлоатация на заведения за обществено хранене и бензиностанции. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Емил Христов Георгиев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5610
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4178 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2397/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лимакс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен 5, ет. 4, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки в
дрогерия, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, лицензионни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, внос и
износ на стоки, проектиране, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, производство и продажба на
промишлени стоки и на инструменти за машини,
външнотърговска дейност и други разрешени със
закон дейности (след получаване на необходимото
разрешение или лиценз). Дружеството е с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Росен Георгиев Малаков, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
5611
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4214 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2412/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вики текс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Андрей Ляпчев 20,
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, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски
услуги, проектиране или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Цветан Валентинов Драганов, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
5612
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4215
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2413/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Еуролинк“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Пере Тошев 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
тъкачество, бродерия и шивачество, изработка
и търговия с текстил в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности и услуги, свързани с шивачество, инсталиране и предлагане на
интелектуални продукти в областта на интернет
услугите, индустриална консултация, електронна
търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, лицензионни, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, проектантски, счетоводни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, оценителска дейност
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
ст роителни и ст роително-ремонтни работи,
инсталиране и продажба на всякакъв вид дограма (вкл. PVC, алуминиева и др.), дърводобив,
дървообработване и дървопреработване с цел
продажба, дърводелски услуги, производство на
мебели и др., както и всякакви други дейности и
услуги, свързани с дърводобив, дървообработване
и дървопреработване, спедиционни и превозни
сделки и услуги, както и всякакъв вид транспорт
в страната и в чужбина, лизинг, внос-износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Биляна Лазарова и Горги Лазаров, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и
е с неограничен срок.
5613
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4217 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2415/2007 открива
партида на „Тулярис транс“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 7377/2007 по описа на СГС), поради промяна
на седалището и адреса на управление от София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 107, вх. Б, ет. 2,
ап. 26, в гр. Сандански, ул. Георги Казепов 2.
5614
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4216 от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2414/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Санел къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Гоце Делчев, ул. Преспа 3, вх. А, ет. 3, ап. 11,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на оръжие
и стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, компютърни,
фризьорски и козметични услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Асен Илиев
Докузов и Елена Стойкова Докузова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
5615
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4219
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 2417/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Екоин“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Друма 50, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, 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, дърводелски услуги, строително-монтажни дейности, счетоводни и шивашки
услуги, производство, закупуване и продажба
на панели и панелни конструкции, транспортни
услуги. Дружеството е с капитал 6000 лв., със
съдружници Димитър Стойнов Христов, Иван
Сотиров Кацилов и Руен Йорданов Кирев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
5616
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4179 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2398/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петя – оптик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Гоце Делчев, ул. Солун 19, с
предмет на дейност: оптични услуги, транспортна
дейност, търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама, участие в други търговски дружества, производство
и продажба на стоки и услуги, незабранени със
закон, комисионна, спедиторска, складова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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едноличен собственик на капитала Петя Иванова
Спахиева, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
5617
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4166 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2390/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Сириана“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Бачево, община Разлог, ул. Пенчо Славейков
9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство
и продажба на хранителни стоки и продукти,
спедиционни или превозни сделки в страната
или в чужбина, складови, лицензионни и сделки
по стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, импресарски, дистрибуторски,
информационни и програмни сделки и услуги,
лизингови сделки, селскостопанска дейност,
туроператорски и турагентски сделки и услуги,
сделки по покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, управление
на недвижими имоти, сервиз и ремонт на касови
апарати и компютърна техника. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Мария Петрова
Сарадинова и Десислава Йорданова Милушова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно, и е с неограничен срок.
5618
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4184 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2402/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Етико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 58, вх. А,
ет. 4, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, административни услуги – факс,
интернет, преводи и легализации, счетоводство,
фотокопиране, бизнес кореспонденция, предпечатна подготовка и печат, уебдизайн и поддръжка,
създаване на крайни рекламни продукти, вкл.
и на базата на интернет технологии, търговска
дейност и други услуги, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Иванов Ангелов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
5619
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4138
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2376/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Б и С“ – 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
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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 Борис Христов Костадинов и Стефан Христов Костадинов,
представлява се и се управлява от Борис Христов
Костадинов и е с неограничен срок.
5620
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3923 от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 2099/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Спринт – Аспарух Терзиев – Людмил Терзиев“
заедно с предприятието от Людмил Аспарухов
Терзиев на Аспарух Людмилов Терзиев и го вписа
като едноличен търговец с фирма „Спринт – Аспарух Терзиев – Людмил Терзиев – Аспарух Терзиев“
със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. Димо Хаджидимов 47.
5621
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3919 от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 6131/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„МиК – Магдалена Костадинова“ заедно с предприятието от Магдалена Костадинова Костадинова на Красимир Мирчев Костадинов и го вписа
като едноличен търговец с фирма „Магдалена
Костадинова – Де Дог – Красимир Костадинов“
със седалище и адрес на управление с. Кавракирово, община Петрич, ул. Маркови кладенци 6.
5622
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4049 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 4411/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Аиза – Славчо Хаджиев“ заедно с предприятието
от Славчо Красимиров Хаджиев на Илиана Искренова Хаджиева и я вписа като едноличен търговец с фирма „Аиза – Славчо Хаджиев – Илиана
Хаджиева“ със седалище и адрес на управление
с. Осина, община Сатовча.
5623
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3598 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 105/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на фирма
„Иван Танев – Ахим – 92“ заедно с предприятието от Иван Стоянов Танев на Мария Иванова
Танева-Толева и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Мария Танева-Толева – Ахим – 92“ със
седалище и адрес на управление Петрич, ул.
Ильо войвода 25.
5624
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5018/94 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Център за
чужди езици и менъджмънт“ – ООД: заличава
като управител и представляващ дружеството
Ивайло Ангелов Петров и вписва като такъв
Георги Стоянов Христов.
5004
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6122/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Нур инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Симеон Първи 2, и с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителни дейности и
строителни услуги, отдаване под наем на недвижими имоти, проектантски услуги, инвеститорски
контрол, промишлено и гражданско строителство
и всички видове строителни ремонти, цялостно
строителство на сгради и строителни съоръжения,
консултантска, маркетингова, складова дейност,
лизинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, производствена, сервизна,
вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги на
населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Савов Дамянов и Любомир
Димов Георгиев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5005
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6123/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Би Ес консултинг енд
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Цар Симеон Първи 2, и с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни дейности и строителни услуги, отдаване
под наем на недвижими имоти, проектантски
услуги, инвеститорски контрол, промишлено
и гражданско строителство и всички видове
строителни ремонти, цялостно строителство на
сгради и строителни съоръжения, консултантска,
маркетингова, складова дейност, лизинг, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производствена, сервизна, вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимир Савов Дамянов и Любомир Димов
Георгиев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5006
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5609/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Рио – Мар груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. 27 юли 11, и
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с хранителни стоки, алкохол, тютюневи и захарни
изделия, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, посредническа, спедиционна,
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консултантска, складова и лизингова дейност,
туристическа и транспортна дейност, вътрешна
и външна търговия, покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, проектиране, строителство и ремонт,
стоков контрол, инженерингова дейност, производство, изкупуване и преработване на промишлена
или селскостопанска продукция. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Огнян
Петров Пенев и Радмил Радивой Иванович и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5007
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6075/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ларго Фармаси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Доброволци 5, ет. 2, ап. 4, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем на недвижими имоти, консултантски,
информационни и управленски 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,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Нели Ненкова Петрова,
която го управлява и представлява.
5008
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6096/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Киперос“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност,
комплексни услуги по проучване, проектиране и
изграждане на жилищни и промишлени обекти,
търговска дейност – внос, износ, реекспортни,
бартерни и други външнотърговски дейности,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, реализиране на целия предмет на дейност в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
10 000 лв., със съдружници Георгиос Аристотелус,
Георгиос Ефтимиу, Андреас Яннакопулос, Пантелакис Мойсеос, Иаковос Христодулу, Теодорос
Теодору, Константис Ттоф Г и Михалис Михаил
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5009
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6214/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Амадеус 11“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
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и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Катрин Мери Брейн и Стивън Ричард Пиърс и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5010
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5813/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Еврогруп България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул.
Вл. Варненчик 16Б, ет. 1, ап. 3, и с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, реекспорт и бартерни сделки, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, покупка и производство на
стоки и други вещи в първоначален, преработен
и обработен вид с цел продажба, битови услуги,
търговско посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламно-информационна
дейност, консултантска дейност и свързаните с
нея услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
на движимо и недвижимо имущество под наем,
туристическа дейност и туристическо представителство в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Йоану Теофанис, Георгиос Константину, Гиоргос Портокалис, Кирякос Патихис, Кипрос Софоклеус и Христодулос
Христодулу и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
5011
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5909/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мотив проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Любен Каравелов 19, вх. Б, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: проектиране и дизайн, производство
и покупка на стоки с цел продажба, вътрешна и
външна търговия с позволени от закона стоки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, представителство и посредничество, производство,
изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина,
транспортна дейност, посреднически, комисионни, застрахователни, лицензионни, складови и
спедиторски сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, строителство,
строително-ремонтна дейност, реконструкция и
строителство на жилищни и промишлени обекти,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, консултантски услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Маргарита Петкова Манчева, която го управлява
и представлява.
5237
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 2132/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Алкунтранс“ – ООД: заличава като съдружник
„Транстриумф холдинг“ – АД (универсален правоприемник на „Транстриумф – АВ“ – ООД);
вписва промяна в наименованието – „Алкунтранс“ – ЕООД; вписва актуален учредителен акт.
5238
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1971/99 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Оки“ – ООД:
заличава като съдружник „Транстриумф холдинг“ – А Д (универсален правоприемник на
„Транстриумф – АВ“ – ООД); вписва промяна в
наименованието – „Оки“ – ЕООД; вписва актуален учредителен акт.
5239
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5913/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ти Джи
Ай фрайдейс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Климентово и с предмет на
дейност: проектиране, строителство, строителноремонтни и строително-монтажни услуги, ресторантьорска и хотелиерска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки от всякакъв
вид, импорт, експорт и реекспорт, спедиционна и
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, рекламна дейност, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, производство и реализация на промишлени стоки и стоки за бита, ресторантьорска
и хотелиерска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Лук Рой
Дъфин, който го управлява и представлява.
5240
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6227/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Пав и Стан строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Дружба – Аспарухово 3, вх. А, ет. 1, ап. 3,
и с предмет на дейност: строително-монтажни
и ремонтно-възстановителни дейности, вкл. и
окачени фасади, транспортна дейност в страната
и в чужбина, фризьорски услуги, производство,
изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, рекламна,
информационна, програмна и лизингова дейност,
производство на стоки и услуги, туристическа,
хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска
и турагентска дейност, консултантски и маркетингови услуги, авторемонтни услуги, посредничество при покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Станимир
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Минчев Димитров и Павел Георгиев Алексиев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5241
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 6350/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Естетико“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля
12, партер, и с предмет на дейност: фризьорски и
козметични услуги, процедури и терапии, масажи,
солариум и др., покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строеж, реновация и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, търговска
дейност в страната и в чужбина, импорт, експорт
и реекспорт на стоки и суровини, представителство и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, рекламна дейност,
мениджмънт, консултантски и програмни услуги,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, сделки
с интелектуална собственост и произведения на
изкуството и други позволени със закон услуги
(след съответно разрешение от компетентния
орган). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Георги Любомиров Цвет
ков, който го управлява и представлява.
5242
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5028/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ейшъс
дрийм БГ“ – ООД: заличава като седалище
Варна; вписва ново седалище и адрес на управление – с. Манастир, област Варна, жилищна
сграда в УПИ I-237 в кв. 47.
5243
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 5848/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „КСС проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Патриарх Евтимий 42, вх. В, ап. 59, и с предмет на
дейност: проектиране, консултантска и експертна
дейност, сделки с интелектуална собственост, чертожни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Любомир Горанов
Железов, който го управлява и представлява.
5244
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2204/2005 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Бибита“ – ЕООД: заличава досегашния адрес
на управление и вписва нов – Варна, местност
Св. Никола 1 № 979.
5245
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 4186/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„ВТБ консулт“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Светлан Аврамов Стоянов; вписва
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като управители Стефко Станев Пъргавелов и
Луис Мардироз Ервантов; вписва нов адрес на
управление – ул. Цар Калоян 25.
5246
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6257/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ронелстрой“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Мир 11, вх. В,
ет. 4, ап. 28, и с предмет на дейност: изграждане
на ново строителство, СМР услуги, покупка на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия на едро
и дребно, транспортна, спедиторска, складова,
комисионна, лизингова дейност, производство
на стоки и селскостопанска продукция, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Пенка
Маркова Арнаудова и Нели Ставрева Арнаудова
и се управлява и представлява от Пенка Маркова
Арнаудова.
5247
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6037/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Франджи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, местност
Евксиноград, ул. Осма 96А, и с предмет на дейност: консултантски услуги, посредничество при
сделки с недвижими имоти, ресторантьорство
и туризъм, складови сделки, ремонт и строеж
на имоти, сделки с интелектуална собственост,
лицензионни сделки, сделки за стоков контрол,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни физически
и юридически лица, комисионни сделки, търговия на едро и дребно. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Евдокия Ефтимиу,
Джордж Франджи, Никола Франджи, Джулия
Франджи и Мария-Елена Ефтимиу Франджи и се
управлява и представлява от Алфредо Франджи
и Евдокия Ефтимиу заедно и поотделно.
5248
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6048/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Делта топ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 50,
вх. Г, ет. 5, ап. 76, и с предмет на дейност: строеж
и продажба на недвижими имоти, покупка на
недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност по сделки с недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия, ресторантьорство
и хотелиерство, транспортна, комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска, лизингова дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Деби Елиау
и Йеуда Морад и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5249
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6193/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Ково“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Звездица, ул. Пегас 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, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Амит Щайнхарт и Мордеши Валенщайн и се управлява и представлява
от Амит Щайнхарт.
5250
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 4497/99 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Планекс
комплект“ – ООД: заличава като съдружник
Кирил Димитров Дражев; вписва нов адрес на
управление – ул. Кръстю Мирски 7, ет. 2, офис
6; вписва промени в дружествения договор.
5251
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1045/2002 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Габъра“ – ООД: вписва промяна в начина на
представителство: заедно и поотделно от двамата
управители.
5252
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 6217/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Амадеус 12“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 128, офис 81, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, туристическа,
рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на
имоти, строителство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Катрин Мери Брейн
и Стивън Ричард Пиърс и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5253
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1540/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Еко
екс“ – ООД: вписва увеличаване капитала на
дружеството от 5000 лв. на 801 700 лв.; заличава
като съдружник Лилия Димитрова Желязкова;
вписва като съдружник и управител Стоян Петров
Цанев; вписва нов адрес на управление – ул.
Баучер, бл. 3, вх. Г, ап. 98.
5254
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6249/2007 вписа в
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регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Шума – Ивайло Димитров“ от Ивайло Иванов
Димитров на ЕТ „Шума – Радостина Димитрова“.
5255
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1060/2001
вписа прекратяването на „Експрес 1“ – ООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Панчо
Вълев Димов и със срок за ликвидация 6 месеца
от обнародването на поканата до кредиторите в
„Държавен вестник“.
5256
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 6385/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Доли 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 21, ет. 12, ап. 72, и с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, рентиерство (по надлежен ред),
производство, реализация, внос, износ и търговия
на едро и дребно със селскостопанска продукция,
земеделие и животновъдство, месопреработка и
месопроизводство, складова, транспортна дейност
(след лиценз), търговия в страната и извън нея.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Павлин Димитров Димитров и Михаил Димитров Димитров и се управлява и представлява
от Павлин Димитров Димитров.
5257
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 1478/2005 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Никел“ – ЕООД: вписва като управител Бойчо
Христов Боев, който ще представлява дружеството
заедно и поотделно с другия управител.
5258
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5946/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Бода – Юлияна Йорданова“ от Юлияна Йорданова Янакиева на ЕТ „Бода – Бончо Янакиев“.
5259
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 6020/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Веселина
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Борис Игнатов 16, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство или
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски услуги (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
посредничество и консултантски услуги. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Веселина Великова Маринова, която
го управлява и представлява.
5260
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6054/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Грийн – 69“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Крим 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,
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, строително-ремонтни услуги,
туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-ремонтна
дейност, търговия с резервни части, търговия с
горива на едро и дребно, авторемонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Хасан Ахмед Хасан, който го
управлява и представлява.
5261
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3022/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Бритиш-бългериън ланд инввестмънт – 1“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик Полина Петрова Христова; вписва промяна в наименованието – „Бритиш-бългериън ланд инвестмънт – 1“ – ООД;
вписва като съдружници Стоян Димитров Щърбаков и Велина Стоянова Щърбакова; заличава
като управител Полина Петрова Христова; вписва като управител Стоян Димитров Щърбаков;
вписва нов адрес на управление – ул. Плиска 13.
5262
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2758/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ванда
интернешънъл“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – бул. Съборни 22, ет. 3.
5263
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1973/99 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Рали“ – ООД:
заличава като съдружник „Транстриумф холдинг“ – А Д (универсален правоприемник на
„Транстриумф – АВ холдинг“ – ООД); вписва
промяна в наименованието – „Рали“ – ЕООД;
вписва актуален учредителен акт.
5264
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5978/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Б.И. пропърти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Девня, ул.
Любен Каравелов 4, и с предмет на дейност: строително-монтажни работи, покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
ползване и/или продажба, ресторантьорство и
хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски (вкл. посредническа дейност при информиране и наемане на
работа в страната и в чужбина) или други услуги
(след разрешение), продажба на стоки от собствено производство – производство на сладкарски
изделия, търговско представителство и посредничество – внос и износ, и на автомобили, услуги
в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Божидар Симеонов
Иванов, който го управлява и представлява.
5265
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 5994/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Делфини“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Делфин 8, и с предмет на дейност: търговия с
промишлени стоки, счетоводни, консултантски
услуги, реклама, маркетинг, мениджмънт, възстановяване, проектиране и строителство на сгради,
покупко-продажба и посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, отдаване под наем
на недвижими имоти и движими вещи, търговия
с вторични суровини, интернет провайдерство,
т ърговия, информационни услуги, рек ламна
дейност, лизинг, обучение и квалификация на
кадри, хотелиерство, комисионна и спедиторска
дейност, ресторантьорство, обществено хранене,
туризъм – туроператор и туристическа агентска
дейност (след получаване на лиценз за тези, за
които е необходимо). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Станка Нейчева Янакиева и Боян Борисов Янакиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5266
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6219/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Артстрой Перла“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз
Борис Първи 8, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и
експертна дейност, счетоводни услуги, покупка,
строеж, ремонтна дейност или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, маркетинг и
мениджмънт услуги, посредничество при сделки
с недвижими имоти, търговска реализация на
всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и лизингови сделки, транспортна дейност,
туристическа дейност (след лиценз), хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Йовчев Белчев
и Невена Йорданова Петрова-Белчева и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
5267
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6220/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Артстрой комплекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз
Борис Първи 8, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и
експертна дейност, счетоводни услуги, покупка,
строеж, ремонтна дейност или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, маркетинг и
мениджмънт услуги, посредничество при сделки
с недвижими имоти, търговска реализация на
всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и лизингови сделки, транспортна дейност,
туристическа дейност (след лиценз), хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Йовчев Белчев
и Невена Йорданова Петрова-Белчева и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
5268
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6201/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елад“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство
и търговия с недвижими имоти, строителство,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
5269
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5963/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евро контрол и сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, кв. Галата, ул. Емона 26, и с предмет на
дейност: стоков контрол, технически и качествен
контрол, контрол над съоръженията, контрол по
инвестициите, контрол на обменни и други специфични операции, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, услуги в селското стопанство,
промишлеността и транспорта, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Емил Стефанов Михайлов, който го управлява
и представлява.
5270
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6129/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Зидея“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Дунав 16, ет. 3, ап. 6,
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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
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всички
търговски дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Зорница Ярославова Христова
и Деян Стоянов Пенев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5271
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 6100/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ес Ен електро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 31, вх. 3, ет. 7, ап. 66,
и с предмет на дейност: изграждане, поддръжка
и ремонт на електроинсталации, строителна и
предприемаческа дейност, ремонт и поддръжка
на слаботокови системи и инсталации, консултантски услуги, търговия и търговско представителство, жилищно и интериорно проектиране.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Светла Радкова Пеева и Ненко Атанасов Иванов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5272
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 6286/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Еребус“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Фредерик Кюри 100, и с предмет на дейност:
покупка, изграждане, ремонт, текуща поддръжка и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, управление
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
20 000 лв., със собственик на капитала Венцислав
Николаев Петров и се управлява и представлява
от Николай Светославов Петров.
5273
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 6173/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шамай“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 50, вх. Г, ет. 5, ап. 76, и с предмет на
дейност: строеж и продажба на недвижими имоти,
покупка на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност по сделки с недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешна и външна търговия,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна,
комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и лизингова
дейност (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Елиаху Шамай, който го управлява и
представлява.
5274
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6083/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бранко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Девня, кв.
Химик, бл. 21, вх. Б, ет. 2, ап. 1, и с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел преработка и продажба в първоначален или
преработен вид, собствено производство и търговия със собствени стоки, комисионна дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, спедиционна, складова и
лизингова дейност, транспортни услуги – превоз
на пътници и товари, консултантска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, строително
предприемачество, производство, изкупуване, обработка и търговия с отпадъци от черни и цветни
метали. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Петър Стоянов Петров,
който го управлява и представлява.
5275
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 5769/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Супер дом“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Тодор Икономов 18, офис 5, и с предмет на дейност: строителство, проектантска дейност, дизайн
и архитектура, покупка, продажба, обзавеждане
на недвижими имоти, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки, суровини,
селскостопанска продукция, билки, етерични
масла, гъби, риба, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, консервна
промишленост, шивашко производство, туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, хазарт (след
получаване на съответния лиценз). Дружеството
е с капитал 15 000 лв., със собственик на капитала Татяна Николаевна Мартиненко, която го
управлява и представлява.
5276
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2475/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Арно
Ратс“ – ЕООД: вписва като управител Соня Валентинова Костова, която ще представлява дружеството заедно и поотделно с другия управител
Арно Ратс; вписва нов адрес на управление – ул.
Д-р Селимински 1, вх. А, ет. 5, ап. 13.
5277
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 5932/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ес Пи трейд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Сливница 51,
ап. 6, 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
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представителство и посредничество, складови
сделки, стоков контрол, комисионни, спедиторски
и превозни сделки, международни транспортни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни
услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност,
лизинг, бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ресторантьорство, хазарт и развлекателни игри,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Севдалин Владов Спасов
и Явор Евгениев Пандов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5278
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 320/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Форм“ – ООД: вписва като съдружник Тихомир
Велинов Симеонов.
5279
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1784/2003 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Емпайър видео“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – ул. Цар Асен 70, вх. Б, ет. 3.
5280
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6216/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Блу бей реал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
маркетинг и мениджмънт услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, търговска
реализация на всякакви стоки, незабранени със
закон, комисионни и лизингови сделки, строителна и ремонтна дейност, транспортна дейност,
туристическа дейност (след лиценз), хотелиерство
и ресторантьорство, покупка и управление на
недвижими имоти и други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с капитал 20 000 лв.,
със собственик на капитала Галина Анатолиевна
Кузмичева, която го управлява и представлява.
5281
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХII.2007 г.
по ф.д. № 3908/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Холдинг Варна А“ – АД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
1 000 000 лв. на 2 099 567 лв. чрез издаване на
нови 1 099 567 обикновени поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
и емисионна стойност 45 лв. всяка.
5282
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6093/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арт трейд
инвестиционна компания Атик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка,
бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 7, и с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, лека промишленост,
строителство на сгради, СМР, СРР, търговия и
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ремонт на машини, износ и внос в Европейския
съюз и извън него, ресторанти, кафе-аперитиви
и други такива относно търговията и обслужването на туризма с клиенти, ремонтни дейности
в корабостроенето и корабоплаването, търговия
с цветни и други метали, посредническа дейност
на агенция за недвижими имоти, строителство и
проектиране, отдаване под наем, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, консигнационни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
международен туризъм, външна и вътрешна търговия със стоки, позволени със закон, рекламни и
информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Диан Ангелов Фотев, който го управлява и представлява.
5283
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.ХII.2007 г.
по ф.д. № 222/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Реал финанс асет мениджмънт“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Севда Христова Радева; вписва като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Стела Валентинова Василева, която ще
представлява дружеството само заедно с другия
изпълнителен директор Марин Иванов Стоев.
5284
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2961/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Хера
03“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ж.к.
Бриз 2 № 281А.
5285
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 4213/99 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Сиско – М“ – ООД: вписва като управител Огнян
Любомиров Атанасов, който ще представлява
дружеството заедно и поотделно с другите управители.
5286
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2708/97 вписа в регистъра
за търговски дружества промяна за „Дорс“ – ООД:
вписва нов адрес на уравление – ж.к. Владиславово, бл. 10, вх. 1, ет. 2, ап. 18.
5287
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф.д. № 6104/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Алфа консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 29, вх. 2, ет. 7, ап. 41, и с предмет
на дейност: финансово-счетоводно обслужване и
консултиране на физически и юридически лица,
организиране на счетоводно отчитане, съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговска дейност – внос и износ, търговия на едро и дребно, комисионна, спедиторска,
складова и лизингова дейност, производствена
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дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, дизайнерска, информационна,
маркетингова, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска
и печатарска дейност, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, транспортна
дейност, таксиметрови превози на товари и пътници в страната и в чужбина, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всякакъв вид услуги
на фирми и граждани, селскостопанска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Цвета Костадинова Райнова и Мария Тодорова
Соколова и се управлява и представлява от Цвета
Костадинова Райнова.
5288
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 4614/92 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Анайби“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – ул.
Панайот Василев 4А.
5289
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 1195/97 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ясен
НМ“ – ООД: заличава като съдружник Иван
Цветанов Димитров; вписва промяна в наименованието – „Ясен НМ“ – ЕООД.
5290
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 3194/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Мулти
грейн“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Атанас Стефанов Атанасов
и вписва като такъв Павлин Борисов Станчев.
5291
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6098/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Деметра 78“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Барутен погреб 4, вх. А, ет. 2, ап. 17, и с предмет
на дейност: търговия, поправка и изработване
на сребърна и златна бижу терия, сувенири,
ключарски услуги, ремонт на брави, търговия,
изработка и услуги за изделия от благородни
метали, металообработващи услуги, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство, изку пу ване, реализаци я, внос
и износ на суровини, материали, продукция,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, рекламно-информационна
дейност, проектантска, строително-монтажна,
възстановителна и ремонтна дейност в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Димитър Пеев Пеев, който го управлява
и представлява.
5293
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 6382/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мондо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Хаджи Димитър 2, ап. 33, и с предмет на дейност:
покупка и продажба на стоки, хотелиерство и
ресторантьорство, консултантска дейност, външна и вътрешна търговия, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, вкл.
с цел продажба, представителство и посреднически услуги, рекламна и информационна дейност,
маркетинг и мениджмънт, представителство и
посредничество на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Тис Тилстра, който го управлява и
представлява.
5293
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6299/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества акционерно
дружество „Изотех Варна“ – АД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Хан Кубрат 5,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на
строително оборудване, строително-монтажни
и ремонтни дейности, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с
номинал 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Йордан Павлов Йорданов, Бисер
Василев Митков и Лора Людмилова Йосифова и
се представлява от Йордан Павлов Димитров и
Бисер Василев Митков.
5632
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6036/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ви Си Ви“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хоризонт 12, и с предмет на дейност: търговска,
посредническа дейност в страната и в чужбина – внос, износ, реекспорт на всякакъв вид стоки
и продукти, комисионна търговия, откриване и
поддържане на кафе, снекбар, бързи закуски,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортна
дейност, търговия с валута (след разрешение),
спедиторска дейност, туристически услуги – организиране на екскурзии в чужбина, проектиране
и строителство, покупко-продажба, отдаване под
наем и стопанисване на движимо и недвижимо
имущество, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Винсент Камилери, който
го управлява и представлява.
5633
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6053/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Акорн
холидей летинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Георги Бакалов
17, вх. 3, ет. 6, ап. 46, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос,
износ, покупко-продажба, строителство, ремонт,
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проектиране и управление на недвижими имоти,
мениджмънт, транспортна дейност, комисионна,
спедиторска, складова и лизингова дейност, рекламна, информационна и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Грегори Ланкашир,
който го управлява и представлява.
5635
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 6029/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Доди 2“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул.
Кавала 10, ет. 5, ап. 9, и с предмет на дейност:
строително предприемачество, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, посредничество при покупко-продажба
и наем на недвижими имоти, консултации при
покупко-продажба и наем на недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, оценки на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, внос и износ
на всякакви стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, агентска и
ресторантьорска дейност (след лицензиране), рекламна, информационна, импресарска, програмна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
издателска и печатарска дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Дойчин
Василев Димитров и Димитър Димитров Генчев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5636
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 4237/97 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за
„Черно море – елит“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – Приморски парк, тенис комплекс
„Черно море елит“.
5637
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6049/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Саши – комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Веслец 39, и с предмет на дейност: строеж и
продажба на недвижими имоти, покупка на недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност по сделки с недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия, ресторантьорство
и хотелиерство, транспортна, комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска, лизингова (след снабдяване с лиценз
за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Даниел Сашев Кирачен и Вася Христова Кирачена и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5638
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 2268/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Килешън ентърпрайсиз“ – ООД: вписва като
съдружник и управител Джон Смит, който ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
другите управители.
5639
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5830/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виенсис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Трошево, бл. 81, ап. 62, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност с потребителски стоки и апаратура, проектиране,
производство, търговия и сервиз на компютърна,
фотографска и копирна техника, софтуер и дизайн,
информационни мрежи и мрежово оборудване,
телекомуникационна техника – медицинска и
специализирана апаратура, лизингова, рекламна
и информационна дейност, доставка на интернет,
архитектурна, проектантска и консултантска
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна и таксиметрова дейност в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Веселин Тодоров Ненов,
който го управлява и представлява.
5640
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6166/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Хаус билдинг дизайн“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Даме
Груев 34, и с предмет на дейност: внос и износ,
търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене, комисионни,
туристически, рекламни, информационни услуги,
търговско посредничество и представителство,
транспортна дейност, производство на стоки с
цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Кирилов Димитров и Васил Койчев Койчев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5641
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1974/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Краси – 99“ – ООД: заличава като съдружник
„Транстриумф холдинг“ – АД (универсален правоприемник на съдружника „Транстриумф – АВ
холдинг“ – ООД); вписва промяна в наименованието – „Краси – 99“ – ЕООД; вписва актуален
учредителен акт.
5642
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5674/95 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Биляна
1300“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Ангелина Димитрова Ангелова
и вписва като такъв Данчо Николов Йорданов;
вписва нов адрес на управление – ул. Баба Алино
22а; вписва актуален учредителен акт.
5643
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 5874/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Силвия
Бенкова – 31“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Царевец 28, и с предмет
на дейност: автомонтьорски услуги, търговия
с части и консумативи за автомобили, консултантска дейност, търговия и услуги с недвижимо
имущество, търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско
представителство и агентство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги в
областта на бита, промишлеността и селското
стопанство, развлекателни игри (след съответното разрешение), интернет услуги, поддръжка,
сглобка и продажба на компютри, производство
на стоки с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Силвия
Станчева Бенкова-Атанасова, която го управлява
и представлява.
5644
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6142/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Вайт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цани Гинчев 16, ет. 3, ап. 6, 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, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна дейност,
битови услуги, дизайн, сделки с интелектуална
собственост, лизингова дейност, лицензирано
оценяване на недвижими имоти, производство
на видео- и звукозаписи, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска дейност, проучване, проектиране и
строително предприемачество. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Надя Йорданова Калчева, която го управлява и
представлява.
5645
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6146/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Екшън парк“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Владислав Варненчик 86, бл. 2, ет. 3, ап. 7, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотър-
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говска дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, 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, вътрешен и международен
туризъм, туроператорска дейност, туристическа
агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен транспорт, селскостопанска дейност, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина,
лизинг, производствена, строителна, сервизна,
търговска дейност, производство на стоки и услуги, преводачески, рекламни, информационни,
проектантски, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски и козметични или други
услуги, организиране, провеждане и обслужване
на компютърни и забавни игри (без хазарт), атракциони, спектакли, спортни и увеселителни
мероприятия, предоставяне на допълнителни
туристически услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Николинка
Атанасова Тихчева, която го управлява и представлява.
5646
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 3912/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Техносенс“ – ЕООД: вписва като съдружник
Албена Методиева Гигова; вписва промяна в
наименованието – „Техносенс“ – ООД; вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв.
на 6500 лв.
5647
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6141/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Шиши Миши“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Иван Вазов 35,
и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, обществено хранене – кафе
и ресторанти, вътрешна и външна търговия в
страната и в чужбина, транспортна дейност, таксиметрови превози на товари и пътници в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
сделки с недвижими имоти и наемни отношения,
строителна, ремонтна, проектантска дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламна и импресарска дейност, проектиране,
изработка и монтаж, сервиз и ремонт на битова и
офис техника, разработка на програмни продукти,
услуги на граждани и фирми, селскостопанска
дейност, производство и реализация в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Теодор Иванов Тодоров и Теодора
Йорданова Иванова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5648
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6253/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Мел-
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ли“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Трошево, бл. 78, вх. Б, ет. 5, ап. 38,
и с предмет на дейност: производство и покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови, превозни
и лизингови сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност – търговско представителство и
посредничество, производство и търговия със
селскостопанска продукция, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
ползване и/или менажиране на инвестиционни
проекти, инженеринг и управление, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски (вкл. посредническа дейност при
информиране и наемане на работа в страната и
в чужбина) или други услуги (след разрешение),
леко- и тежкотоварни транспортни услуги, товаро-разтоварна дейност, строително-монтажни
работи, ресторантьорство и хотелиерство, услуги
в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство, други услуги на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Лидия Владимировна Меконова, която
го управлява и представлява.
5649
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5479/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Симич“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Бяла, ул. Гроздьо Желев
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, хотелиерски,
туристически и рекламни услуги, производствена дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Северин
Велинов Юриев и Радостина Райчева Юриева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5650
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 2202/2002 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Трансболид“ – ООД: заличава като съдружник
„Транстриумф холдинг“ – АД (универсален правоприемник на съдружника „Транстриумф – АВ
холдинг“ – ООД); вписва промяна в наименованието – „Трансболид“ – ЕООД; вписва актуален
учредителен акт.
5651
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 2362/2000 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Слави – 99“ – ООД: заличава като съдружник
„Транстриумф холдинг“ – АД (универсален правоприемник на съдружника „Транстриумф – АВ
холдинг“ – ООД); вписва промяна в наименованието – „Слави – 99“ – ЕООД; вписва актуален
учредителен акт.
5652
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5687/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тато“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Васил
Друмев 9, ет. 7, ап. 47, 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 в
страната и в чужбина, рекламни, информационни и импресарски услуги, търговия с петрол
и петролни продукти и производните им, управление на недвижими имоти, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
транспорт на пътници и товари в страната и в
чужбина, хотелиерство, ресторантьорство (след
лиценз), вътрешен и международен туризъм, вкл.
туроператорска дейност (след лиценз), търговско
представителство и посредничество в страната
и в чужбина, производство на стоки и услуги,
сделки с интелектуална собственост, ремонт на
плавателни съдове, обслужване на плавателни
съдове и доставка на стоки за оборудване за
тях, автосервизна дейност, преводачески и информационно-консултантски услуги, софтуерна
и хардуерна дейност, организиране и провеждане на компютърни и забавни игри (без хазарт),
обслужване и ремонт на мотоциклети и ATV,
доставка на стоки и части за тях, отдаване под
наем, организиране на атракциони и спектакли и
извършване на всички видове дейности и услуги,
незабранени със закон, в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Силвия Дилянова Миланова, която
го управлява и представлява.
5653
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1076/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Илмер“ – ЕООД: за личава като едноличен
собственик и управител Илиан Станиславов
Димов; вписва промяна в наименованието – „Илмер“ – ООД; вписва като съдружници и управители Андрей Максимов Андреев и Димитър Георгиев
Георгиев; вписва нов адрес на управление – ул.
Рали Мавридов 5, ет. 11, ап. 51.
5654
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6183/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сол – голф“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Дякович 20, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска,
монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информа-
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ционни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Стивън Уилям Семпъл, който го управлява и представлява.
5655
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6182/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ар Ар
Ейч пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Александър Дякович
20, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране,
строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Робърт Ричард Холт,
който го управлява и представлява.
5656
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6181/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Крайтън Мансфийлд
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Дякович 20,
ет. 1, офис 3, и с предмет на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране,
строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стивън Джеймс Мансфийлд и
Майкъл Крайтън и се управлява и представлява
от съдружниците заедно.
5657
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6180/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ниши“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Дякович 20, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска,
монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки,
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хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Ниши Мадан,
който го управлява и представлява.
5658
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6012/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дени 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 48, вх. 1, ет. 3, ап. 5, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и
износ, търговско представителство и посредничество, строителство и строително-ремонтни
услуги, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита,
превоз на пътници и товари, сделки с недвижими
имоти, туристически услуги, ресторантьорство,
обществено хранене и хотелиерство (след лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Виолетка Великова Станева, която
го управлява и представлява.
5659
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6202/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джерусалем“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ружа 8, ет. 13, ап. 60, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, строителство,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
5660
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5904/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Анемос и
Капнос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 76, вх. Д, ет. 1,
ап. 83, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или по предоставянето на други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Димитриос
Килли, който го управлява и представлява.
5661
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6200/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Натания“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, строителство,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
5662
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 2995/2000 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Амбулатория – медицински център юг – д-р
Георгиева“ – ЕООД: заличава като управител
и представляващ Таня Пантелеева Сидерова и
вписва като такъв Светлана Петрова Велинова.
5663
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 4591/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Динамик
инвест“ – ЕООД: вписва като съдружник „Хадън
бизнес корп.“; вписва промяна в наименованието – „Динамик инвест“ – ООД; вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
300 000 лв.; вписва актуален дружествен договор.
5664
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5239/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Пети
океан Варна“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Красимир Койчев Андреев и вписва
като такива Десислава Петрова Георгиева и Михаил Петров Георгиев, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител Петър Михайлов Георгиев.
5665
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5925/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лино – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Владислав Варненчик 106,
вх. Б, ап. 64, и с предмет на дейност: проучване,
проектиране, строителна и строително-ремонтна
дейност, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност, консултантска и инженерингова
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти
в завършен и незавършен вид, хотелиерство и
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ресторантьорство, спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Веселин Недев Вълев, който го управлява и представлява.
5666
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Булмасо“ – АД, по. ф.д. № 277/2003 е представен
в търговския регистър.
5667
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5692/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ирен стройинвест 3“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар
Самуил 20, и с предмет на дейност: строителна
и ремонтно-строителна дейност, проектантски
услуги, покупко-продажба на недвижими имоти
и наемодаване, търговия с компютърна и офис
техника, сервиз на компютърна техника, търговия
на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност,
рекламна дейност, мениджмънт и маркетинг,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на
стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ирен Любенова Славова, Валентин Орлинов Славов и Кирил
Орлинов Славов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5668
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6135/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Венима 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Асен 17, и с предмет на дейност: маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги, внос, износ, транспортни услуги, сделки
с недвижими имоти, бартерни сделки, вътрешна и външна туроператорска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
лизингови сделки, дистрибуторски сделки, хотелиерство и ресторантьорство, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, продуцентски,
импресарски услуги, разпространение на печатни
произведения, други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Димитрина Георгиева
Въчкова, която го управлява и представлява.
5669
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5172/2007 вписа в регис-
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търа за търговски дружества промяна за „Гоми
транс“ – ООД: вписва нов адрес на управление – бул. Сливница 122, ет. 3, ап. 12.
5670
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6023/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Яко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Мария-Луиза 26, вх. В, ет. 1, ап. 18, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна и издателска дейност, строителна
и строително-монтажна дейност, транспортна и
спедиторска дейност, предоставяне на услуги чрез
електронна информационна среда, мрежа или
носител, в т.ч. и електронна търговия, социални
мрежи, разработване на уебсайтове, предлагане на
стоки и услуги през интернет, услуги, представляващи обмен, предоставяне, пренос, преобразуване
и съхранение на информация в електронен вид.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Даниил Олегович Можевин, който
го управлява и представлява.
5671
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5889/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Лиеро“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар
Освободител 24, ет. 1, и с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки,
консултантски услуги, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Йари Мати
Лиевонен и Йуха Микаел Рувинен и се управлява
и представлява от Йари Мати Лиевонен.
5672
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6205/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Козметик академи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, местност
Траката – III 189, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство или посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски
услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, обучение
и провеждане на семинари. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Иванов
Христов и Росица Георгиева Генчева и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
5673
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6028/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
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с ограничена отговорност „Агрикор“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 152, ет. 12, ап. 79, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство или
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорски, хотелиерски, туристически (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, отдаване под наем
на недвижими имоти и автомобили, транспорт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Петър Севдалинов Димитров, който
го управлява и представлява.
5674
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 6376/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ива плам“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, местност Св. Никола 218, ет. 5, ап. 13, и с предмет
на дейност: разпространение и внедряване на
програмни продукти и системи, консултантска
дейност, покупка и продажба на стоки, търговия
на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм, внос и износ, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, вкл.
с цел продажба, транспортна дейност в страната и
в чужбина, рекламна и информационна дейност,
маркетинг и мениджмънт, представителство и
посредничество на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Йоланта Данаилова Куртева, която
го управлява и представлява.
5675
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5705/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стенли 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Въглен, община
Аксаково, и с предмет на дейност: строителство
и ремонт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, проектиране, изграждане, ремонт
и обзавеждане на жилищни сгради с цел продажба, посредничество при продажба на недвижими
имоти (след съответния лиценз), продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска
дейност, внос, износ, транспорт, производство и
търговия със селскостопанска продукция, вкл.
и плодове, зеленчуци и билки, складови сделки,
хотелиерска, рекламна и информационна дейност,
посредничество и търговско представителство
на физически и юридически лица в страната и
в чужбина, туроператорска и агентска дейност
(след получаване на съответния лиценз), сделки с интелектуална собственост и маркетинг,
външноикономическа дейност, производство на
метални, пластмасови и дървени изделия, производство и търговия с безалкохолни напитки
и бира (след съответния лиценз), производство,
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организиране и провеж дане на компютърни
игри, внос и препродажба на цигари и алкохол
(след съответния лиценз), посредничество между
български и чуждестранни фирми. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Стела Василева Маринова, която го управлява
и представлява.
5676
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6263/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Алфаком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Габрово 29, партер, и с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, други сделки с интелектуална и индустриална собственост. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина
Нейкова Николова и Георги Стойков Георгиев,
управлява се и се представлява от съдружниците
заедно и поотделно при следните ограничения
на представителната власт – всякакъв вид сделки и разпореждания от името на дружеството с
материален интерес над 10 000 лв. управителят
Георги Стойков Георгиев ще извършва само с
решение на общото събрание на съдружниците.
5677
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 4271/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Кристал
1“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ул.
Драгоман 1.
5678
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 3570/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ален
мак“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ул.
Драгоман 1.
5679
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1990/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Диком“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител Иво Славеев Иванов, който ще представлява
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител Димитър Господинов Колев; вписва
промяна в наименованието – „Диком“ – ООД.
5680
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 3363/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Макси строй“ – ООД: заличава като съдружник
Християн Кръстев Христов;. вписва промяна в
наименованието – „Макси строй“ – ЕООД.
5681
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6035/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ункат инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Перник
2, вх. Б, ет. 4, ап. 22, и с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти и наемни отношения,
строителство и строително-ремонтни услуги,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, консултантски услуги, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, туроператорска дейност, туристически
услуги, ресторантьорство, обществено хранене и
хотелиерство (след лицензиране). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Десислава
Дочева Шидерова и Георги Славов Шидеров и се
управлява и представлява от Десислава Дочева
Шидерова.
5682
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 3359/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Вива
строй“ – ООД: заличава като съдружник Борислав
Тошков Борисов; вписва промяна в наименованието – „Вива строй“ – ЕООД.
5683
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6011/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Корес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Яребична
3, ет. 7, ап. 37, и с предмет на дейност: проучвания, консултации, проектиране, инженерингови
дейности в областта на морското строителство,
речните и морските пристанища, опазването на
околната среда, устойчивото развитие на бреговата зона, усвояването на ресурсите на морето
и бреговата зона, реките, езерата и вътрешните
водоеми, възобновяеми енергийни източници,
хидротехнически съоръжения, навигационни
канали, системи за управление, разработка на
софтуерни продукти, доставка на информационни
продукти, трансфер на технологии, доставка на
оборудване. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Валери Стоянов Пенчев,
който го управлява и представлява.
5684
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 272/2002 вписа
в регистъра за търговски дружества промяна
за „Джулай“ – ЕООД: вписва като прокурист
Петър Велков Кадийски, който ще управлява и
представлява дружеството само по отношение на
експлоатирания от дружеството обект – ресторант
за национална кухня „Старо село“ във Варна, ул.
Васил Друмев 73.
5685
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 6218/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
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ограничена отговорност „Амадеус 14“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Катрин Мери Брейн и Стивън Ричард Пиърс и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5686
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 3180/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Стройсистемпласт“ – ЕООД: вписва като съдружник Никола Илиев Чакалов; вписва промяна
в наименованието – „Стройсистемпласт“ – ООД;
заличава като управител Златко Георгиев Иванов
и вписва като такъв Никола Илиев Чакалов.
5687
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5934/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Варсис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Георги Бенковски
50, ет. 5, ап. 10, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, туризъм и
транспорт в страната и в чужбина, строителство,
сделки с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Антон Георгиев
Томов и Емил Георгиев Томов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
5688
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5949/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „МЛС Ко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Георги Раковски
50, вх. А, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, внос-износ, транспортна,
спедиторска, агентска, складова, комисионна и
лизингова дейност, строителни и строителномонтажни дейности, проектиране, строителство
и ремонт, битови и ремонтри услуги, покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество и управление на недвижими имоти, транспортна дейност
и авторемонтни услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически,
консултантски, логистични услуги, маркетингова
дейност и други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Михаил Любенов Ставрев и Любен Михайлов
Ставрев и се управлява и представлява от Михаил
Любенов Ставрев.
5689
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 6043/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „НИГ ауто“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ивац
16, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Ивелин Георгиев Николов, който го управлява
и представлява.
5690
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6325/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мани 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 108А, вх. 1, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия и внос с изделия от сребро,
злато и други метали (след лиценз), търговия и
внос на масова бижутерия, имитация, аксесоари
и други промишлени стоки, услуги на физически
и юридически лица, складова, консултантска,
рекламна, разносна дейност, покупка, строеж,
ремонт, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, експлоатация и/или отдаване под наем,
търговия в страната и извън нея. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Димитър Желязков Иванов, който го управлява
и представлява.
5691
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 5977/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Тера Балканика“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Асен 33, вх. А, ет. 5, ап. 15, и с предмет на
дейност: издателска дейност, реклама, графичен и
интериорен дизайн, илюстрации и оформление на
печатни произведения, внос и износ на периодични
издания и печатни произведения, проектиране и
производство на облекла, преводи, консултантска
дейност, представителство и посредничество, маркетинг, търговия с произведения на изкуството,
антиквариат, преподавателска дейност, софтуерни
продукти, търговска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Венета Младенова Михайлова и Александър Петров Въчков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
5692
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5901/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бела 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
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Трошево, бл. 82, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: хотелиерски и туристически услуги (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, консултантска дейност, строителство и проектиране, вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство, внос и
износ на селскостопанска продукция, счетоводна
дейност и консултации, дейност като заложна
къща, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, лизинг, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и други незабранени със закон търговски дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Петър Михайлов
Бутраков, който го управлява и представлява.
5693
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6024/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Черноколевстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Балчик 3, ет. 6, ап. 26, и
с предмет на дейност: производство на стоки и
услуги, търговско представителство и посредничество, строителна, монтажна и ремонтна дейност,
вкл. ремонт на автомобили, автотенекеджийски
и бояджийски услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, организиране и извършване на
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), външнотърговска дейност,
рекламни и информационни услуги, комисионни
сделки, туристически услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, инвеститорска и снабдителска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Цветомир Каменов Черноколев,
който го управлява и представлява.
5694
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6097/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Теди – 2006“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Старо
Оряхово, ул. Камчия 21, и с предмет на дейност:
производство и търговия, внос, износ, реекспорт,
транспорт в страната и в чужбина, маркетингови
проучвания и рекламна дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство, посреднически и консултантски услуги, покупка, строеж,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туроператорска дейност (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Тодор Василев Пенчев,
който го управлява и представлява.
5695
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5724/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Омни билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Георги Бенковски 3, ет. 2, ап. 39, и с предмет на
дейност: търговия и отдаване под наем на маши-
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ни, услуги, извършвани с машини, транспортна
и търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
услуги в областта на бита, производствена дейност, промишлеността и селското стопанство,
развлекателни и хазартни игри (след съответното разрешение), строителна, ресторантьорска,
туристическа дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска и рекламна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, спедиторска дейност, посредническа дейност по информиране и наемане
на работа в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Тихомир Дойчев Панайотов, който го управлява
и представлява.
5696
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5875/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Декагон“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Братя Георгиевич 15, вх. Б, ет. 2, ап. 33, и с предмет на дейност: счетоводни услуги, консултантски услуги,
производство и търговия с промишлени стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, строителство и строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Дияна Вескова Русева
и Орлин Николов Русев и се управлява и представлява от Дияна Вескова Русева.
5697
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5524/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Аику софтсистемс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар
Освободител 16, ап. 5, и с предмет на дейност:
разработка на софтуер, покупка и продажба на
софтуерни продукти, търговия с обекти на интелектуалната собственост, авторски и лицензионни
права, маркетинг, представителство на български
и чуждестранни лица, посредничество, сделки с
недвижимо имущество, консултантска, рекламна и
информационна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници „Джаст венчър“ – ЕООД,
и Радостин Божидаров Петров и се управлява и
представлява от Николай Георгиев Иванов.
5698
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5672/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
акционерно дружество „АИ сълюшънс“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Освободител 16, ап. 5, и с предмет на дейност: софтуер, покупка и продажба на софтуерни
продукти, търговия с обекти на интелектуалната
собственост, авторски и лицензионни права,
маркетинг, представителство на български и
чуждестранни лица, посредничество, сделки с
недвижимо имущество, консултантска, рекламна и
информационна дейност. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 акции на приносител с номинал 1 лв., управлява се от съвет на
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директорите в състав: „Джаст венчър“ – ЕООД,
Николай Георгиев Иванов и Стоян Оскар Щумпф,
и се представлява от Николай Георгиев Иванов
и Стоян Оскар Щумпф поотделно.
5699
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3164/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промяна за „Ани сим
транс“ – ЕООД: вписва увеличаване капитала
на дружеството от 5000 лв. на 18 000 лв.
5700
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6228/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Биен
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 17, ет. 4, ап. 14, и с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
консултантски и рекламни услуги, маркетинг,
търговско представителство и посредничество,
комисионерска, спедиторска, складова и лизингова дейност, внос, износ, покупка, продажба,
реализация и транспорт по суша, жп, вода,
въздух или по друг уместен начин на стоки от
всякакъв произход, обработени или преработени
в България или в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство и други туристически услуги (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
стопанска дейност от всякакъв вид, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Нада Йонкова Иванова,
която го управлява и представлява.
5701
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6042/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Милекс
70“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Провадия, ул. Киро Радев 7, и с предмет на дейност: изграждане и поддръжка на ел. инсталации,
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на продукция с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
посреднически услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, транспортни услуги в страната
и в чужбина (след лиценз), сделки с интелектуална
собственост, образователни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
складови, лицензионни сделки и стоков контрол.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Тодор Михалев Тодоров, който го
управлява и представлява.
5702
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХII.2007 г. по ф.д. № 443/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
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„Вевас“ – ООД: вписва увеличаване капитала
на дружеството от 755 000 лв. на 4 666 750 лв.;
вписва нов дружествен договор.
5703
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 6147/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Авто транс 84“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Тополи,
ул. Александър Димитров 46, ап. 4, и с предмет
на дейност: транспортна дейност, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти, строителство, обзавеждане
и ремонт на недвижими имоти, автомонтьорски
и автотенекеджийски услуги, продажба на стоки
от собствено производство, ресторантьорство,
хотелиерство, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
спедиторска, таксиметрова и рекламна дейност,
туризъм и лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Владимир Йорданов Йорданов, който го управлява и представлява.
5704
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XII.2007 г. по ф.д. № 6174/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отоворност „Геолинеа“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Цанко
Дюстабантов 16, ет. 5, ап. 11, с предмет на дейност:
геодезия, строеж и продажба на недвижими имоти,
покупка на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност по сделки с недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешна и външна търговия,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна,
комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, лизингова (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Христо Атанасов Христов, който го управлява
и представлява.
5705
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 6148/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Божурска“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Христо Ботев 6, вх. В, ап. 28, с предмет на дейност: козметични и фризьорски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки (след надлежно разрешение),
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
предоставяне на всички видове комунално-битови услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
курсове по козметика и фризьорство. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Пенка Недялкова Божурска, която го управлява
и представлява.
5706
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 6026/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „КСМ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Александър Малинов
8, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност,
комплексни услуги, проучване, проектиране и
изграждане на жилищни и промишлени обекти,
търговска дейност, внос, износ, реекспортни,
бартерни и други външнотърговски дейности,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, лизингова и инвеститорска дейност,
услуги на физически и юридически лица, реализиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Саввас Кацурис,
който го управлява и представлява.
5707
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 1356/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ти Ем
Кей Ес“ – ООД: заличава като съдружник Таньо
Господинов Господинов; вписва като такъв Събка
Господинова Немцова.
5708
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 6244/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Новембър груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Любен Каравелов 7, ет. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, информационни, програмни, импресарски и други сделки
с интелектуална и индустриална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Юлиан Били Дал Форстен, Красимир Петров
Николов и Николай Красимиров Николов и
се управлява и представлява от съдружниците
при следните ограничения на представителната
власт – Юлиан Били Дал Форстен само заедно
с Красимир Петров Николов или Николай Красимиров Николов.
5709
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3726/2007 вписа промяна за
„Лимарк“ – ООД: заличава като представляващ и
управляващ Нериман Сюлейманова Мустафова.
6761
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 6131/2007 вписа в
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регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „Домстройинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Цар Освободител 72, офис
2, и с предмет на дейност: извършване в страната
и в чужбина на: строителство; строително-ремонтни дейности; производствена, вътрешно- и
външнотърговска дейност; парково строителство;
консултантски услуги; търговско посредничество,
представителство и агентство; маркетинг; транспорт; реклама; туристически услуги; хотелиерство
и ресторантьорство; промишлен и битов дизайн;
инженеринг; сделки с недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Анна Стойчева Христова, която го
управлява и представлява.
6762
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 5992/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Крисинат“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Белослав, ул.
Дунав 24, и с предмет на дейност: шивашки услуги,
търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; покупка,
ремонт, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти; покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; лизинг;
туристически, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги на български и чуждестранни физически
и юридически лица; инженерингови, сервизни и
ремонтни услуги в страната и в чужбина и услуги
на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Юлияна Иванова
Рачева, която го управлява и представлява.
6763
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 6082/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Толерантс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, и с предмет на дейност: инвестиционни сделки; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; търговска
дейност в страната и в чужбина; външноикономическа дейност; търговско представителство
и посредничество; транспортна, хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност (след
съответно разрешение), посреднически услуги;
наемодателна дейност; търговска дейност в страната и в чужбина; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Алексеевич
Съйчев и Евгений Антонович Куликов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6764
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6314/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Теофос“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Свобода, бл. 20,
вх. 2, ап. 58, и с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
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управление на недвижими имоти; транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина; покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; туристическа дейност; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност;
хотелиерство и ресторантьорство; предоставяне на
допълнителни туристически услуги; спедиторска
и рекламна дейност; счетоводни услуги; търговско
представителство и посредничество; комисионна
и лизингова дейност; инвестиране, строителство
и строително-ремонтна дейност; консултантски
услуги; посредничество при покупко-продажби
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Отон Теодулу и Михалис Фотис, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6765
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 6095/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Марея“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Рали
Мавридов 20, партер, и с предмет на дейност:
рекламна дейност; фотографски услуги; машинописни и копирни услуги; предпечатна подготовка; провеждане на езикови и други курсове,
преводаческа дейност, лицензирани преводи (след
лиценз); покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; търговия на едро и дребно; внос
и износ; търговско представителство и посредничество; ресторантьорство, обществено хранене и
хотелиерство (след лицензиране). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Милена Анастасова Томова и Илияна Костадинова Петрова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
6766
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 5892/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Сиди 2006“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Топра Хисар 11А, и с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица; строителство;
производство и търговия със строителни материали; транспортна и складова дейност; превоз на
пътници и товари; внос, износ, реекспорт, бартер
и други специфични търговски операции, както и
всякакви други дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Борисов Стоянов и Драгомир
Денчев Денев и се управлява и представлява от
Стоян Борисов Стоянов.
6767
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 6370/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Коши – 777“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик 224, вх. 4, ет. 2, ап. 94,
и 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; риболовна дейност;
вътрешна и външна търговска дейност; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност;
търговско представителство и посредничество;
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; международен туризъм;
производство на филми, видео- и звукозаписи
(по надлежния ред), фотография; издателска и
печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
ресторантьорска дейност; комунално-битови
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Иван Ангелов Иванов,
който го управлява и представлява.
6768
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 6010/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Тримекс 07“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, кв. Аспарухово, ул.
Ясен 9, и с предмет на дейност: извършване в
страната и в чужбина на търговия; туристически
услуги; хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз); реклама; търговско представителство
и посредничество; транспортна дейност; инвеститорска и снабдителна дейност; производство
и търговия с промишлени стоки; преработка и
търговия със селскостопанска продукция, търговско посредничество; консултантски услуги;
отдаване на вещи и имоти под наем. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Недялко
Димитров Йорданов, Павел Симеонов Хараланов
и Йордан Тодоров Йорданов и се управлява и
представлява от Недялко Димитров Йорданов.
6769
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 2225/2001 вписа промени за
„Глоубъл груп интернешънъл“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Николай Йорданов Банов и вписва като такъв Георги Евтимов
Стригулев; вписва актуален учредителен акт.
6770
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6319/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Амбулатория за групова
практика за първична медицинска помощ Сити
мед“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бул. Република 91,
вх. В, ет. 3, кабинет 33, медицински комплекс
„Младост“, и с предмет на дейност: диагностика,
лечение, рехабилитазция и наблюдение на болни,
консултации и профилактика; диспансеризация;
предписване на лабораторни и други изследвания,
медицински дейности и манипулации под техен
контрол и отговорност, обема, вида домашни
грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия; експертиза
на временна нетрудоспособност; наблюдение и
оказване на медицинска помощ при бременност и
майчинство; наблюдение, контрол и полагане на
грижи за физическото и психическото развитие
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на лица до 18 г.; дейности по здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегледи
и имунизации; издаване на документи, свързани
с тяхната дейност; насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ; лечение на
болен и в дома му, когато състоянието му налага
това; хоспитализиране на пациенти в болница,
когато лечебната цел не може да се постигне в
амбулаторни условия или в дома на пациента.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Евгения Борисова Тодорова и Ана Любенова
Щерева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6771
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4019/2005 вписа промени за „Ню сии
лоджистикс“ – ЕАД: заличава като член на СД
Джовани Стекони и вписва като такъв Корадо
Кукуруло.
6772
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХII.2007 г. по ф.д. № 6392/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Марубени“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Мария-Луиза 21, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство; рекламна, комисионна дейност; сделки с
интелектуална собственост; превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина; отдаване на
автомобили под наем; таксиметрови услуги;
лизинг; търговско представителство и посредничество; вътрешно- и външнотърговска дейност;
експорт, реекспорт; хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска, туристическа дейност; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Диян Вълчев Иванов,
който го управлява и представлява.
6773
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 6339/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „В.Д.транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Владислав Варненчик 9, ап. 2, и с предмет
на дейност: отдаване под наем на автомобили;
международен и вътрешен транспорт и спедиция.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Валери Георгиев Дойков, който го
управлява и представлява.
6774
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХII.2007 г. по ф.д. № 5447/95 вписа промяна за
„Черноморска агенция за сигурност и комплексна
радиоохранителна система – Час и крос“ – ООД:
заличава като съдружник, управител и представляващ Стефан Стефанов Касабов.
6775
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХII.2007 г. по ф.д. № 6381/2007 вписа в
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регистъра за търговски дружества „Еко транс
енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Скобелев 19, вх. Б,
ет. 4, ап. 37, и с предмет на дейност: строителство
и реконструкция на недвижими имоти; производство и търговия с електроенергия от възобновяеми
енергийни източници; проектиране на сгради;
фитнес, спортна дейност и школи за обучение
в зали и на открито; ремонт и строителство на
недвижими имоти; комисионна, спедиционна
дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост;
импорт, експорт, реекспорт, външнотърговска
дейност и всякакви други разрешени със закон,
след получаване на лиценз за тези, за които е
необходимо. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Емил Божидаров
Пейков, който го управлява и представлява.
6776
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХII.2007 г. по ф.д. № 6105/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества „Парацелз
2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Столетов 15, вх. В, ет. 4,
ап. 33, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Върбинка Христова
Алексиева, която го управлява и представлява.
6777
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1024
от 07.12.2007 г. по ф.д. № 576/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лео“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Градец, община Видин,
ул. Двадесет и седма 40, и с предмет на дейност:
посреднически и консултантски услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти, придобиване и управление
на недвижими имоти, застрахователно посредничество, строителство, строителни ремонти,
реконструкция и модернизация на сгради, услуги
със строителни механизация и автотранспорт,
транспортна и спедиционна дейност, търговия със
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, която дейност ще се осъществява в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Илиян Кирилов Кръстев, който го управлява и
представлява.
5012
Ви д и нск и я т окр ъжен с ъд на о снова н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1025 от 07.12.2007 г. по ф.д. № 583/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Магура стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Рабиша,
община Белоградчик, област Видин, ул. Двадесет
и втора 14, и с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки,
внос и износ, строително-монтажни работи, туристическа, туроператорска и агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламна, коми-
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сионна, инвестиционна дейност, посредничество
при покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, международни автомобилни
превози, спедиция, вътрешни автомобилни превози, пътнически превози, покупко-продажби на
чуждестранна валута по касов път като обменно
бюро (след издаване на съответното разрешително,
регистрация), както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Пена Николова Игнатова, която го
управлява и представлява.
5013
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1043 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Технотон“ – ЕООД, (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Цар Михаил III Шишман 59 и с предмет
на дейност: информационни и програмни услуги,
провеждане на курсове за компютърна грамотност,
търговия с всякакви стоки, незабранени със закон,
оказионна, антикварна, комисионна, строителна
дейност, лизинг, сключване на бартерни сделки,
откриване на фирмени магазини, хотелиерство,
ресторантьорство, посредническа, предприемаческа, транспортна дейност – превоз на пътници и
товари, обмен на валута, коопериране и съвместни
дейности и други фирми, местни и чуждестранни,
и физическа лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Владимир Цветанов Тошев, който го
управлява и представлява.
5014
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1044
от 10.12.2007 г. по ф.д. № 586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мини-макс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ж.к. Крум Бъчваров 6, вх. В, ет. 1, ап. 43
и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупко-продажба на стоки с цел продажба,
производство на всякакви стоки и продукция,
предоставяне на услуги, вкл. и посреднически
услуги при сделки с недвижими имоти, вътрешен
и международен транспорт на пътници, стоки и
товари, спедиторска и логистична дейност, таксиметрови услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство, предприемаческа
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която дейност ще се осъществява
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димка Василева Ценкова, която го управлява и
представлява.
5015
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1026
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 588/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Монако“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, бул. Панония 40, и с предмет на дейност:
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търговия с авточасти, автогуми и аксесоари за
леки и товарни автомобили, както и с всякакви
стоки, незабранени със закон, продажба на храни
и всякакви напитки, оказионна, антикварна, комисионна дейност, лизинг, сключване на бартерни
сделки, откриване на фирмени магазини, хотелиерство, ресторантьорство, забавни и електронни
игри, отдих и туризъм, всестранни услуги на
населението – софтуер и хардуер, комуналнобитови, транспортно-спедиторски, таксиметрови,
автосервизни, електромонтажни, строителномонтажни, посредническа, предприемаческа,
инвестиционна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, организиране
на базари, търгове и панаири, коопериране и
съвместна дейност с чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която дейност ще се
осъществява в страната в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Красимир Цеков Цолов, който го
управлява и представлява.
5016
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1042
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 591/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Е – груп“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, комплекс Възраждане, бл. 3, вх. Б, ет. 2,
ап. 12, и с предмет на дейност: високо и ниско
строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство на
стоманобетонови елементи, метални, дървени и
алуминиеви конструкции; покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство
на стоки с цел продажба; външна и вътрешна
търговия; превозна, комисионна, складова, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
ресторантьорска, хотелиерска дейност; валутни
сделки и сделки с благородни метали, разрешени
по съответния ред; търговско посредничество и
представителство; предоставяне услуги на населението; консултантска дейност, упражняване на
строителен контрол в проектирането и строителството, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността ще се осъществява
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Илиев Петров и
Валери Иванов Василев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
5017
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1064
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 600/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Видин билдинг къмпъни“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Видин, ж.к. Васил Левски, бл. 2,
вх. В, ет. 3, ап. 57, и с предмет на дейност: търговска дейност без ограничение на вида и мястото
на извършване, производство и покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
строителство, транспортна дейност, внос, износ,
реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и
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всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5600 лв.,
със съдружници Ангел Георгиев Йотов, Антонио
Боянов Кузманов и Анжел Кирилов Тодоров,
който го управляват и представляват заедно и
поотделно.
5018
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1063 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 601/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Платинум хоумс“ – ООД (изписва се и латиница),
със седалище и адрес на управление Видин, ул.
Цар Симеон Велики 34А, и с предмет на дейност:
покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажби на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна
и превозна дейност, търговско представителство
и посредничество; лизингова дейност; сделки с
интелектуална собственост – софтуер, хардуер,
програмни продукти, покупко-продажба на компютърна техника; дърводобив, дървопреработване,
лесовъдна дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна и
импресарска дейност или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, проектиране и предприемачество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, като дейността ще се осъществява в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дерек Финдлей и
Кевин Джеймс Слатъри, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
5019
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1067
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 604/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична медицинска
помощ – групова практика – Вита“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Видин, ул. Найчо
Цанов 25, и с предмет на дейност: диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика; предписване на
лабораторни и други изследвания, медицински
и манипулационни дейности, домашни грижи
и помощ за болни, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия; експертиза
на временна нетрудоспособност; наблюдения и
оказване медицинска помощ при бременност
и майчинство; наблюдаване, контролиране и
полагане грижи за физическото и психическото
развитие на лица до 18 г.; дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и имунизации; издаване документи,
свързани с тази дейност; насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ; лечение
на болен и в дома му, когато състоянието му
налага това; хоспитализиране на пациентите в
болница, когато лечебната цел не може да се
постигне в амбулаторни условия или в дома на
пациентите; търговски сделки при условията на
чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, касаещи нуждите от медицински
дейности и за обслужване на пациенти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и в
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чужбина. Дружеството е с капитал 5100 лв., със
съдружници Даниела Илиева Кечашка, Наташа
Рузвелтова Иванова и Таня Миткова Ружева,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
5020
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1082
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. №д 605/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Универсал груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Константин
Фотинов 19, вх. Б, ап. 7, и с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно със стоки, позволени
със закон, строителство; посреднически услуги;
предоставяне на услуги на държавни и общински
организации, комисионна дейност; разкриване
на офиси, представителства и търговски обекти;
внос и износ, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Ванчов
Стоянов и Владимир Йотов Владимиров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
5021
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1083 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 608/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Акаунт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Видин, ул. Нечаева 1, вх. В,
ет. 2, ап. 20, и с предмет на дейност: счетоводни
услуги и консултации, организиране на счетоводство и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, одит, финансово-икономически
услуги и анализи, търговско посредничество и
представителство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв. с едноличен собственик
на капитала Галина Ангелова Томова, която го
управлява и представлява.
5022
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1080 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 508/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лаки експорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Вида,
бл. 9, вх. А, ап. 19, ет. 7, и с предмет на дейност:
транспортна дейност, търговия на едро и дребно,
покупко-продажба на моторни превозни средства,
транспортна дейност, спедиция, участие в наши
и чужди търговски дружества, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство,
посредничество и дистрибуция, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лазар Иванович, който
го управлява и представлява.
5023
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1081
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 512/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Едитраде Цроатия“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
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на управление Видин, ж.к. Васил Левски 4, ет. 11,
ап. 64, и с предмет на дейност: транспортна дейност, покупко-продажба на моторни превозни
средства, внос и износ, реекспорт, търговия на
едро и дребно, спедиция, участие в наши и чуждестранни търговски дружества, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство,
посредничество и дистрибуция, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Един Мушкич, който го
управлява и представлява.
5024
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1045
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 589/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йове“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Патриарх
Евтимий 6, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство,
транспортна дейност, спедиция, участие в наши
и чуждестранни търговски дружества, търговско
представителство, посредничество и дистрибуция,
проектиране и строителство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, която дейност ще се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йошка Вълчова Каменова,
която го управлява и представлява.
5025
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1065 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 606/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вита – ВД“ – ЕООД (изписване се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Папуджийска 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален,
обработен и преработен вид, търговия на едро и
дребно, внос, износ, реекспорт на стоки, спедиторска, транспортна, таксиметрова, туристическа
дейност, продажба на алкохол и цигари, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
която дейност ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Виктор Георгиев Томов, който го управлява и представлява.
5026
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1066 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 607/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Деним – ВД“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Папуджийска 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален,
обработен и преработен вид, търговия на едро и
дребно, внос, износ, реекспорт на стоки, спедиторска, транспортна, таксиметрова, туристическа
дейност, продажба на алкохол и цигари, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
която дейност ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала Славка
Лозанова Ангелова-Томова, която го управлява
и представлява.
5027
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1077
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 612/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Янивел“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Видин, бул. Панония 13, и с предмет на
дейност: търговска дейност без ограничение на
вида и мястото на извършване, производство и
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт, услуги на граждани и фирми, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
която дейност ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Яни Величков
Георгиев; който го управлява и представлява.
5028
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1034
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 216/2007 вписва промени
за „Видин индъстри къмпани“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 5000 на 163 500 лв., от
които 158 500 лв. е пазарната стойност на внесена
апортна вноска; вписва нов дружествен договор.
5294
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1079 от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 141/2007
вписва промени за „Аулет“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 на 5500 лв.; вписва
прехвърляне на предприятието с фирмата ЕТ
„Сова – 7 – Елиза Емилова“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Аулет“ – ЕООД; вписва едноличен собственик
на капитала Елиза Емилова Борисова; вписва
нов учредителен акт.
5295
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1072 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 579/2003 вписа в търговския
регистър промени за „Екофорс“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Видин, бул. Панония 11, на Видин, ул. Цар
Иван Асен II № 10.
5296
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1030 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 566/2003 вписа в търговския
регистър промени за „ЕиМиД – конект“ – ООД:
вписва освобождаването на съдружниците Живко
Боянов Меотдиев и Вилхем Йосеф Енгелс; вписва
приемането на съдружник Венцислав Кирилов
Вражитаров; вписва прехвърлянето на 5 дяла по
100 лв. от Живко Боянов Методиев на Венцислав
Кирилов Вражитаров; вписва прехвърлянето на
40 дяла по 100 лв. от Вилхем Йосеф Енгелс на
Славиша Джурджевич; вписва преразпределение
на капитала между съдружниците: Венцислав
Кирилов Вражитаров – 5 дяла по 100 лв., Славиша Джурджевич – 45 дяла по 100 лв.; вписва
промяна в дружествения договор; вписва промяна
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в седалището и адреса на управление на Видин,
ж.к. Гео Милев 3, вх. Б, ет. 2, ап. 4; вписва заличаването на Живко Боянов Методиев като управител; дружеството се управлява и представлява
от управителя Славиша Джурджевич.
5297
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1061
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 76/2002 вписва в търговския регистър промени за „Медико-стоматологичен център Санодент“ – ООД: вписва промяна
в наименованието от „Медико-стоматологичен
център Санодент“ – ООД, на „Медико-дентален
център Санодент“ – ООД; вписва промяна в предмета на дейност: специализирана извънболнична
медицинска и дентална помощ и диагностика
и осъществяване на търговски сделки само за
нуждите на извършваната медицинска дейност
и за обслужване на пациенти; вписва нов дружествен договор.
5298
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1062
от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 599/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Липс“ – ЕООД, със седалище
Видин, ул. Баба Вида 9Б, с предмет на дейност:
търговска дейност без ограничение на вида и
мястото на извършване; търговия, производство
и покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел продажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, международен транспорт, внос,
износ, реекспорт, услуги на граждани и фирми,
както и всяка друга търговска дейност, незабранена
от закон в страната и чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., управлява и се представлява от
едноличния собственик Светлин Великов Стоянов.
5299
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1055
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 598/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селена“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище гр. Грамада, ул.
Йордан Йовков 1, община Кула, област Видин, с
предмет на дейност: покупко-продажба на златни, сребърни, платинени изделия и скъпоценни
камъни, изработване, преработване, замяна и
поправка на такива изделия при спазване на
действащите ограничения на валутния режим и
след получаване на необходимите разрешения и
лицензи; вътрешна и външна търговия, обменни
и реекспортни операции, бартерни и лизингови
сделки, посредничество и представителство в
страната и в чужбина на български и чуждестранни лица и търговци, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик Стефка Светославова
Милошевска.
5300
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1056
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 585/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тазих“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Околчица 4, с
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предмет на дейност: производствена и търговска
дейност и услуги, вкл. покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, складова, лизингова,
спедиционна, рекламна, консултантска и туристическа дейност, търговско представителство
и посредничество, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, ресторантьорство и
хотелиерство, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност, а също и друга дейност,
незабранена от закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Христо Николов Христов.
5301
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1041
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 575/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „К.А. сервиз Видин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин, ул.
Димитър Цухлев 18, вх. Б, с предмет на дейност:
търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване, сервизна дейност на касови
апарати и фискални устройства, изкупуване и
износ на билки и технически култури, покупкопродажба на недвижими имоти, замяна и отдаване
под наем и аренда, покупко-продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
транспорт, търговия на едро и дребно, внос, износ,
реекспорт на стоки, комисионна, спедиторска,
транспортна, туристическа дейност и всички
други дейности, които не са забранени от ТЗ,
като предметът на дейност ще се осъществява в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Александър Ценков Иванов.
5302
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1046 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 562/2007 вписа в търговския
регистър промени за „Бул – ЕС инвест“ – ООД:
вписва като съдружник и управител Балбино
Париенте Мартинез; вписва прехвърлянето с договор за покупко-продажба на 25 дяла по 50 лв.
на стойност 1250 лв. от Мариа Монтсеррат Лопез
Гонзалез на Балбино Париенте Мартинез; вписва
преразпределение на капитала между съдружниците: Мариа Монтсеррат Лопез Гонзалез – 25 дяла;
Емилия Димитрова Замфирова – 50 дяла, и Балбино Париенте Мартинез – 25 дяла; управлява се
и се представлява от Мариа Монтсеррат Лопез
Гонзалез, Емилия Димитрова Замфирова и Балбино Париенте Мартинез заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
5303
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1075 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 141/2003 вписва в търговския
регистър промени за „Амбулатория за първична
стоматологична помощ – групова практика д-р
Миланова и д-р Стефанов“ – ООД: вписва промяна
в наименованието от „Амбулатория за първична
стоматологична помощ – групова практика д-р Миланова и д-р Стефанов“ – ООД, на „Амбулатория
за първична дентална помощ – групова практика
д-р Миланова и д-р Стефанов“ – ООД; вписва
промяна в предмета на дейност: диагностика и
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лечение на дентални заболявания с необходимите медикаменти и консумативи, манипулации за
поставяне на зъбни протези, консултации, профилактика, експертизи, свързани с дентални заболявания и увреждания, предписване на лабораторни
изследвания, профилактични прегледи, издаване
на документи, свързани с тази дейност, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
лечение на болен в дома му, когато състоянието
на пациента налага това, извършването на сделки
при условията на чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, отнасящи се за
нуждите на денталните дейности за обслужването
на пациентите.
5304
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 970 от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 63/99 вписва в търговския
регистър промени за „Промко“ – ЕООД: вписва
заличаване на особен залог върху 8939 дяла на
стойност 89 390 лв., представляващи 100 % от
капитала, съобразно договор за особен залог на
дяловете.
5305
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1100
от 20.ХII.2007 г. по ф.д. № 613/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Малаеску компани“ – ООД (изписване се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Видин, ул. Рибарска 1, с предмет на
дейност: търговска дейност без ограничение на
вида и мястото на извършване, производство и
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт,
услуги на граждани и фирми, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Елена Лоредана
Малаеску и Йонуц Чиприан Малаеску, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
5921
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1087
от 19.ХII.2007 г. по ф.д. № 617/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Грета транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин, ж.к.
Строител, бл. 9, вх. В, ет. 1, ап. 49, с предмет на
дейност: транспортна дейност, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина със собствен и
нает транспорт, спедиционна дейност, корабно и
митническо агентство в страната и в чужбина,
туроператорска дейност в страната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, и се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик Грета
Цветанова Георгиева.
5922
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1092
от 19.ХII.2007 г. по ф.д. № 619/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Цвет – Мар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин,
ж.к. Крум Бъчваров, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 19, с
предмет на дейност: производство и търговия с
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хранителни и промишлени стоки, внос и износ,
строително-монтажни работи, туристическа, тур
операторска и агентска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, рек ламна, комисионна,
инвестиционна дейност, посредничество при
недвижими имоти, международни автомобилни
превози, спедиция, вътрешни автомобилни превози, пътнически превози, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик Милена Цветанова
Младенован.
5923
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1102 от
20.ХII.2007 г. по ф.д. № 623/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Белоградчик капитал“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Белоградчик, ул. Божко Иванов 36, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, лизинг, внос, износ и реекспорт, дейности,
финансирани от еврофондове, селски туризъм
и хотелиерство, изготвяне на бизнес планове,
проекти и програми, свързани с еврофондовете,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Валери Стефанов Петков и Силвия Георгиева Петкова и се
управлява и представлява от управителя Валери
Стефанов Петков.
5924
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1104
от 20.ХII.2007 г. по ф.д. № 627/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Д и Д“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Видин, ул. Йоасаф Бдински 72,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна
и превозна дейност, импорт, експорт, търговско
представителство и посредничество, лизингова
дейност, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, проектиране
и предприемачество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Димитър Петров Димитров и
Десислава Николова Павлова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5925
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1105
от 20.ХII.2007 г. по ф.д. № 416/2005 вписа в тър-
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говския регистър промени за „Организация на
земеделските производители на житни и маслодайни култури от северозападна България“ – ООД:
вписа освобождаване на съдружниците „Феърплей
интернешънъл“ – АД, Петьо Георгиев Петров, ЕТ
„Бен Хън – Георги Надейнов“, Николай Валентинов Николов, Валентин Николов Иванов, Теодор
Иванов Алексиев, Методи Петров Нинов, Георги
Стоянов Гаврилов и Георги Витанов Георгиев;
вписва като съдружници „Феърплей аграрен
фонд“ – АД, София, „Екоплант продукт“ – ЕООД,
София, „Римекс ойл“ – ЕООД, София, „Агротрон“ – ЕООД, София; вписва увеличаване на
капитала от 9260 лв., на 9340 лв.; вписва нов
дружествен договор.
5926
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 262/2007 вписа промени
за „Одит къмпани“ – ООД, Враца: заличава
като съдружник в дружеството Христо Георгиев
Христов; вписва като едноличен собственик на
капитала Мирослав Жеков Николов; вписва изменение в задължителната добавка към фирмата
на дружеството на „Одит къмпани“ – ЕООД;
вписва учредителен акт на дружеството.
5882
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 934/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аврамови“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Втори юни 103,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова
дейност, търговско представителство и посредничество, строителство на жилищни имоти,
разкриване на автокъщи, всякаква транспортна
и превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупко-продажба на недвижими
имоти, външноикономическа дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Радослава Пламенова Аврамова.
5883
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 844/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вега“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Мито Хаджимицов 8, с
предмет на дейност: инженеринг, проектиране и
строителство на жилищни и промишлени сгради
и съоръжения, проектиране и изграждане на
пътища, мостове и други инфраструктурни обекти, на В и К, електрически и ОВИ инсталации,
строителен контрол и надзор на строителството
на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство на земеделски продукти с цел продажба,
продажба на стоки и земеделски продукти от
собствено производство в страната и в чужбина,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол и сделки с
интелектуална собственост, рекламни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, всякакви сделки или дейности,
незабранени със закон (дейностите, за извършване
на които се изисква лиценз, ще се извършват след
получаването му), с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иво Йорданов Гоцев.
5884
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 808/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Николас – Ахим“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Зверино, ул. Никола Войновски
1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба, отглеждане на
птици с цел продажбата им, както и продажба
на месо и яйца, комисионна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство или посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предостаявне на други услуги,
ресторантьорство, разкриване и експлоатация
на паркинги и мотели, международен туризъм,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, както и други
подобни дейности, издателска дейност, покупка,
проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, строително-предприемаческа дейност, изкупуване и търговия с цветни
метали в страната и в чужбина (след получаване
на лиценз), музикално-артистична и охранителна
дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Венелин Димитров Кръстев,
Йордан Борисов Дамянов и Цветан Димитров
Кръстев и се управлява и представлява от Венелин Димитров Кръстев.
5885
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аладин“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Скобелев 10, вх. В,
ап. 37, с предмет на дейност: ресторантьорство
и хотелиерство, търговска дейност в страната и
в чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство и продажба
на препарати за растителна защита, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска
продукция и извършване на услуги в селското
стопанство, търговия с цигари и алкохол (след
получаване на разрешение), набиране работници
за работа в чужбина, търговия с петролни продукти, газ пропан-бутан, газови уредби и сервизно
обслужване, изкупуване и търговия с черни и
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цветни метали, изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини, сторителна дейност
в страната и в чужбина, търговия с автомобили
и резервни части за тях, строителство и сделки с
недвижими имоти, всякакви дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Владислав Николаев Трифонов.
5886
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ким – груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбика, бл. 36,
вх. А, ап. 16, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, спедиция и транспорт, търговия на
едро и дребно, рекламна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Калин Милчев Илиев.
5887
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 914/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Модус вивенди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Кетхудов
19, вх. Б, ап. 23, с предмет на дейност: юридически консултации, административни услуги,
проучвания, офис управление и мениджмънт,
голф консултации, голф уроци и търговия с голф
материали, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, строителство на
жилищни имоти, всякаква транспортна и превозна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, труистически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупко-продажба на недвижими имоти,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Гергана Стоянова Григорова.
5888
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пик 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. Орбита 7, вх. Б, ет. 4, ап. 35, с предмет на дейност:
вътрешно и външно почистване на автомобили,
търговска дейност на едро и дребно в страната
и в чужбина, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Калин Весков Петров.
5889
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 930/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Магратеа“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Мездра, ул. Бачо Киро 5, с
предмет на дейност: проектиране, разработване,
внедряване и поддържане на софтуерни продукти,
информационни, програмни и софтуерни, хардуерни, консултантски и образователни услуги, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон и непопадащи под специален законоустановен режим, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кирил Николаев Киров.
5900
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 916/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Конструктивно бюро Петров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, бул.
Втори юни 94, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на
дейност: проектиране на строителни обекти във
всичките им фази и видове, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност, мениджмънт, маркетинг, посредническа
и предприемаческа дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милети
Василев Петров.
5901
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 915/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хауади“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ул. Стоян Заимов 2,
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, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собоственик на капитала Рейчал Хауади Трейси.
5902
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 189/2007 вписа промени
за „Екоан“ – ООД, с. Стояновци: заличава като
съдружник в дружеството, управляващ и представляващ Татяна Димитрова Стоянова; вписва като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ Димчо Ангелов Йотов; вписа
изменение на фирмата на дружеството на „Екоан“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление на дружеството в с. Долна Бешовица, ул. Държанов дол 3; вписва учредителен акт
(дружествен договор) на дружеството.
5903
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 353/2005 вписа промени
за „Булпауър“ – ООД, Враца: вписва приетите
промени в дружествения договор.
5904
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 192/2002 вписа промени за
„Гебо“ – ООД, Враца: заличава като съдружник
в дружеството Красимир Петков Гешев; вписва
като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството Бойка
Нанова Банкова; вписа изменение на фирмата
на дружеството на „Гебо“ – ЕООД; вписва учредителен акт на дружеството.
5905
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 538/2002 вписа промени за
„Кардинал – М“ – ООД, Бяла Слатина: променя
наименованието на дружеството на „Карънси“ – ООД; премества седалището и адреса на
управление на дружеството от Бяла Слатина, ул.
Търнавска 42, във Враца, ул. Лукашов 10, офис
502; вписва приетите промени в дружествения
договор.
5906
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 85/2005 вписа промени
за „Казино гейм старс“ – ООД, Враца: заличава
като съдружници в дружеството Даниел Младенов
Борисов и Мария Трифонова Василева; вписва
като едноличен собственик на капитала Цветан
Весков Генчев; вписа изменение на фирмата на
дружеството на „Казино гейм старс“ – ЕООД;
вписва учредителен акт на дружеството.
5907

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Агробизнес център – Дуло
во“ – гр. Дулово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 1.12.2010 г. в 15 ч. в конферентната зала
на сдружението, ул. Д-р Н. Русев 2, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на отчета за 2009 г. и освобождаване на УС от
отговорност; 2. вземане на решение за потвърждаване на решението на УС за утвърждаване
на нови членове и прекратяване на членство в
сдружението; 3. вземане на решение за освобождаване на членове на УС и избор на нови; 4.
вземане на решение за извършване на промени
в устава; 5. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете в офиса на сдружението.
8298
32. – Управителният съвет на Боксов клуб
„Ботев“ (БК „Ботев“) – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 30.11.2010 г. в 17 ч. в Пловдив,
бул. Източен 10, в заседателна зала на стадион
„Ботев“ при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на БК „Ботев“ и УС за изминалия
период 2009 – 2010 г.; 2. доклад на контролния
съвет (контрольор) на БК „Ботев“; 3. промени в
устава на БК „Ботев“; 4. избор на контролни и
ръководни органи на БК „Ботев“; 5. разни. Писмените материали, свързани със събранието, са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището му. При липса на кворум на осно-
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вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8342
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Далматин клуб“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 4.12.2010 г. в 11 ч. в Пловдив,
ул. Кукленско шосе 12, ет. 6, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
проект за решение – ОС приема одобрените от УС
нови членове; 2. отчет за дейността през 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността през 2009 г.; 3. финансов отчет за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия отчет
за 2009 г.; 4. промени в устава на Българския
Далматин клуб; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на Българския
Далматин клуб; 5. избор на управителен съвет
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените кандидатури за членове на управителния съвет; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение при
секретаря на сдружението.
8340
10. – Управителният синдикален съвет на
СЦН „Университетски синдикат“ при РУ „А.
Кънчев“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението свиква отчетно-изборна конференция на делегатски принцип
(с представителност 7:1) на 02.12.2010 г. в 16 ч.
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в зала 1.311 при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УСС на УС; 2. програма
за дейността на УСС на УС; 3. отчет на ФКК; 4.
приемане на бюджета на УС; 5. избор на ръководни органи на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще
се проведе същия ден в 17 ч., при същия дневен
ред и в същата зала.
8271
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Деца и семейства“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 28.ХI.2010 г. в 10,30 ч. в седалището на сдружението при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. приемане на основните насоки за
дейността на сдружението; 3. присъждане звание
„Почетен член“ на г-жа Гергана Петкова Атанасова
за особени заслуги към сдружението; 4. разни.
Материалите за събранието са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 11,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
8270
13. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Бунтовна“ – с. Кръстевич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на дружеството на 22.11.2010 г. в
16,30 ч. в с. Кръстевич в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на УС на ТД „Бунтовна“ – с. Кръстевич;
2. попълване състава на управителния съвет на
дружеството.
8269

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 вест
ник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, 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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