ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 84

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 26 октомври 2010 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ











Министерски съвет
Постановление № 239 от 15 октом
ври 2010 г. за изменение на Устрой
ствения правилник на Селскостопан
ската академия, приет с Постанов
ление № 226 на Министерския съвет
от 2008 г.
2
Постановление № 240 от 15 октом
ври 2010 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Из
пълнителната агенция по лозата и
виното, приет с Постановление № 223
на Министерския съвет от 2000 г.
2
Постановление № 241 от 15 октом
ври 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 4
Постановление № 242 от 15 октом
ври 2010 г. за предоставяне на допъл
нителни средства от централния
бюджет за 2010 г. чрез бюджета на
Министерството на образованието,
младежта и науката по самостоятел
ните бюджети на държавните висши
училища
16
Постановление № 243 от 15 октом
ври 2010 г. за предоставяне на допъл
нителни средства от централния бю
джет за 2010 г. по бюджета на Минис
терството на правосъдието за осигу
ряване охраната на съдебната власт
и на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство
18

 Постановление № 244 от 21 октом
ври 2010 г. за пренасочване на неусвое
ните средства за екологичните обек
ти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г.
18
 Постановление № 251 от 22 октом
ври 2010 г. за изменение на Постанов
ление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
18
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г.
за специфичните изисквания за ди
ректни доставки на малки количе
ства суровини и храни от животински произход
22
Министерство
на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 57 от 2004 г. за условията
и съществените изисквания към же
лезопътната инфраструктура и под
вижния състав за постигане на опера
тивна съвместимост на национална
та железопътна система с трансевропейската железопътна система
31

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 42 и 79 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 числото „2854“ се заменя
с „2692“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2854“ се
заменя с „2692“.
2. В т. 1:
а) на ред „Централно управление“ числото
„82“ се заменя със „70“;
б) на ред „Администрация“ числото „79“ се
заменя с „67“.
3. В т. 2:
а) в т. 2.2 числото „340“ се заменя с „330“;
б) в т. 2.3 числото „143“ се заменя със „139“;
в) в т. 2.4 числото „78“ се заменя със „71“;
г) в т. 2.5 числото „50“ се заменя с „48“;
д) в т. 2.7 числото „148“ се заменя със „138“;
е) в т. 2.8 числото „130“ се заменя със „125“;
ж) в т. 2.9 числото „136“ се заменя със „128“;
з) в т. 2.10 числото „70“ се заменя с „64“;
и) в т. 2.11 числото „100“ се заменя с „90“;
к) точка 2.13 се изменя така:
„2.13. Институт за изследване и развитие на
храните – Пловдив
50“;
л) в т. 2.14 числото „114“ се заменя със „104“;
м) в т. 2.15 числото „96“ се заменя с „86“;
н) в т. 2.16 числото „114“ се заменя със „104“;
о) в т. 2.17 числото „119“ се заменя със „113“;
п) точка 2.18 се изменя така:
„2.18. Институт по полски култури – Чирпан
119“;
р) в т. 2.19 числото „115“ се заменя със „105“;
с) в т. 2.20 числото „189“ се заменя със „170“;
т) в т. 2.21 числото „146“ се заменя със „136“;
у) в т. 2.24 числото „82“ се заменя с „80“;
ф) в т. 2.25 числото „130“ се заменя със „124“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 125 на Министерския съвет от
2006 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15,
62 и 77 от 2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3,
42, 84 и 90 от 2009 г. и бр. 4, 22 и 41 от 2010 г.)
в т. 15 числото „2854“ се заменя с „2692“.

§ 4. Постановлението влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8360

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
лозата и виното, приет с Постановление № 223
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г.,
бр. 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 70
и 111 от 2003 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 48 от
2006 г., бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 и 76 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „и длъжностните характеристики на служителите“ се заличават.
2. В т. 8 думите „на назначените от него
служители“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор може да
делегира със заповед правомощия на главния
секретар, когато това е предвидено в друг
нормативен акт.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „главна дирекция“ се заменят с „две главни дирекции“.
2. В ал. 2, изречение първо числото „107“ се
заменя с „91“, след думата „директор“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и след думите „главен
секретар“ се добавя „и финансов контрольор“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „дирекция
„Административно, правно обслужване и финанси“ се заменят с „дирекция „Административно,
правно обслужване и финансово-стопански
дейности“ и числото „21“ се заменя с „14“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като
ръководител на агенцията, създава условия за
осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите
дейности по административното, правното и
финансово-стопанското обслужване;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. осигурява стопанското обслужване на
агенцията и управлението на собствеността;“
в) точка 11 се изменя така:
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„11. организира управлението при отбранително-мобилизационна подготовка на агенцията
и оперативната подготовка на личния състав
за работа в условия на криза;“
г) в т. 12 думите „библиотечното и“ се заличават.
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция „Контрол
в лозаро-винарския сектор“ и Главна дирекция
„Изпитвателни лаборатории“ с обща численост
74 души, които подпомагат осъществяването на
правомощията на изпълнителния директор на
агенцията, свързани с неговата компетентност.
(2) Главна дирекция „Контрол в лозаровинарския сектор“:
1. поддържа и актуализира регистър на лозарските стопанства;
2. създава и поддържа информационна
система за управление и контрол на лозаровинарския (производствения) потенциал;
3. управлява попълването и предоставянето
на права от Националния резерв от права на
засаждане на винени сортове лози;
4. упражнява контрол по реда за прехвърляне
на правото за презасаждане на територията на
Република България;
5. извършва контрол по спазването на
условията и реда за засаждане на нови лозя,
презасаждане, присаждане и изкореняване на
съществуващите лозя;
6. прави предложения до министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение
на класификацията на винените сортове лози;
7. събира, съхранява, проверява и вписва
в информационната система данните от декларациите за реколтата от винено грозде,
декларациите за произведено вино и гроздова
мъст от последната реколта, декларациите за
съхраняваните количества вино и гроздова
мъст (стоковата наличност) от последната и
предходните реколти;
8. изготвя обобщени данни за развитието на
лозарството и лозарския потенциал в страната
и предоставя на министъра на земеделието и
храните специализираната информация, свързана с лозарството;
9. извършва контрол при производство на
вино и продукти от грозде и вино;
10. осъществява контрол върху преработката на гроздето, извършените енологични
практики и обработки при производството на
качествени вина от определен район;
11. извършва контрол по спазването на
изискванията за означаване и търговско представяне на вината;
12. осъществява контрол при производството
на качествени вина, реда и начина за тяхното
утвърждаване и условията, на които трябва да
отговарят продуктите, годни за производство
на качествени вина, произведени в определен
район;
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13. събира, проверява и съхранява заявленията и актовете за утвърждаване на качествени вина от определен район и изгражда и
поддържа единна база данни за качествените
вина от определен район;
14. подпомага дейността на Централната
арбитражна дегустационна комисия при извършването на органолептични анализи и оценки;
15. при необходимост осъществява контрола
и координацията на контрола върху производството, получаването, преработката и търговията
на гроздето, предназначено за производство
на вино, на вина, на продуктите, получени от
грозде и вино, както и контрола на лозаровинарския потенциал при взаимодействие с
други държавни органи;
16. съдейства на митническите органи при
осъществяването на контрола върху внасяните
в страната вина, продукти от грозде и вино в
съответствие с изискванията на произхода на
страната износител;
17. изготвя обобщени справки за винопроизводството в страната, както и справки по
искане на друг контролен орган;
18. осъществява първичен контрол при
осъществяването на дейностите по мерките от
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.;
19. изготвя документи, необходими за участие
по схеми и мерки за подпомагане в рамките на
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, свързани с дейността на агенцията.
(3) Главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор“ е структурирана в две териториални дирекции „Лоза и вино“, съответно
в Плевен и в Пловдив, с обхват:
1 . Те р и т о р и а л н а д и р е к ц и я „ Л о з а и
вино“ – Плевен, с териториални звена във
Варна, Монтана, Плевен и Русе;
2 . Те р и т о р и а л н а д и р е к ц и я „ Л о з а и
вино“ – Пловдив, с териториални звена в
Бургас, Пловдив, Сливен и Хасково.“
§ 5. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. Главна дирекция „Изпитвателни
лаборатории“ извършва химичен, физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за
целите на контрола по спазване изискванията
на Закона за виното и спиртните напитки. Тя е
структурирана в две изпитвателни лаборатории,
съответно в Пловдив и София.“
§ 6. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Входящата кореспонденция се
разпределя от изпълнителния директор и/или
главния секретар с резолюция до съответните
ръководители на административните звена. Адресатите се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията съдържа указания, срок
за изпълнение, дата и подпис. При възлагане
на повече от един адресат се посочва отговорният от тях.
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(3) Разпределянето на кореспонденцията от
ръководителите на административните звена се
извършва по реда на ал. 2.
(4) Входящата кореспонденция се разпределя
веднага след постъпването є в агенцията.“
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Изходящата документация на агенцията се съставя в 3 екземпляра, изготвени
съгласно изискванията на Инструкцията за
организацията на деловодната дейност и документооборота в Изпълнителната агенция по
лозата и виното.“
§ 8. В чл. 17а ал. 3 се отменя.
§ 9. Приложението към чл. 11, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение към
чл. 11, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на агенцията – 91 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
дирекция „Административно, правно
обслужване и финансово-стопанска
дейност“
14
Главна дирекция „Контрол в лозаровинарския сектор“
58
Главна дирекция „Изпитвателни
лаборатории“
16“

Заключителна разпоредба
§ 10. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 125 на Министерския съвет от
2006 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15,
62 и 77 от 2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3,
42, 84 и 90 от 2009 г. и бр. 4, 22 и 41 от 2010 г.)
в т. 8 числото „107“ се заменя с „91“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8361

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 1 октомври 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
организацията и структурата на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. Агенцията е администрация към
Министерския съвет.
Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Бюджетната издръжка на агенцията е
отделена от приходите и разходите, свързани
с приватизацията и следприватизационния
контрол.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 4. Агенцията организира и осъществява
процеса на приватизация в случаите, предвидени
в Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация,
сключени от оправомощени държавни органи.
Чл. 5. При осъществяване на функциите си
по организиране и осъществяване на процеса
на приватизация в случаите, предвидени в
ЗПСК, агенцията:
1. осъществява изпълнението на държавната
политика за приватизация;
2. изготвя годишни планове за работа, които
съдържат приоритетите в дейността є за съответния период, както и отчет за изпълнението
им, които се оповестяват публично;
3. събира необходимата информация за
всички подлежащи на приватизация обекти от
нейната компетентност;
4. извършва приватизационен маркетинг;
5. осъществява дейност по подготовката за
приватизация и сключва сделките за приватизация от нейната компетентност;
6. изготвя анализи и прогнози за приватизационния процес;
7. участва в разработването на стратегии за
приватизация по чл. 3, ал. 9 ЗПСК;
8. разработва проекти на нормативни актове
във връзка с приватизацията и следприватизационния контрол;
9. огласява основанията за промяна на
своята практика;
10. дава съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала, освен
при обявяване в несъстоятелност;
11. дава съгласие за намаляване на държавното участие в капитала на търговски дружества
с държавно участие;
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12. дава разрешения в съответствие с чл. 28,
ал. 1 ЗПСК;
13. извършва продажба на недвижими имоти
при условията и по реда на ЗПСК и приложимото законодателство;
14. създава и поддържа публичен регистър
за процеса на приватизацията на обекти от
нейната компетентност;
15. изгражда и поддържа Централен регистър
на компенсаторните инструменти и предоставя
получената информация за сделките с компенсаторни инструменти на Централния депозитар;
16. осъществява и други функции, възложени
є с нормативни актове.
Чл. 6. При осъществяване на функциите
си по осъществяване на следприватизационен
контрол по договори за приватизация, сключени
от оправомощени държавни органи, агенцията:
1. осъществява текущ документален контрол
върху изпълнението на договорите за приватизационна продажба в сроковете, определени
в договорите;
2. осъществява текущ контрол и проверки
на място в приватизираните обекти относно
изпълнението на поетите с приватизационните
договори задължения;
3. изготвя обобщени данни за резултатите
от своята дейност;
4. изготвя и внася за одобряване от Министерския съвет отчети, стратегии и други;
5. изготвя методика за отчитане на договорните ангажименти;
6. издава удостоверения за извършените
плащания и при поискване – за изпълнение
на други, поети с приватизационните договори
задължения;
7. извършва действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки,
лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други правни действия
в случаите на констатирано неизпълнение по
приватизационните договори;
8. контролира и приема всички плащания
по приватизационни договори, включително
сключените по реда на отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия;
9. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
10. дава разрешение, съгласие и одобрение
от името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационните договори;
11. може да предприема действия по разваляне на приватизационни договори и откриване
на производство по несъстоятелност за купувача
при констатирано трайно неизпълнение;
12. може да предприема действия по откриване или възобновяване на производство по
несъстоятелност за купувача при констатирано
неизпълнение;
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13. сключва спогодби или споразумения за
разсрочване на поети с приватизационните
договори задължения в случаите, предвидени
в ЗПСК;
14. предприема действия за учредяване на
ипотека, залог или друго обезпечение, когато
са налице условията за това;
15. осъществява действия по освобождаване
на учредени обезпечения съгласно приватизационните договори;
16. създава и поддържа публичен регистър
за процеса на следприватизационния контрол;
17. осъществява и други функции, възложени
с нормативни актове.
Чл. 7. (1) Агенцията взема решения за:
1. приемане на годишните планове за работа;
2. сключване на приватизационни сделки;
3. предложения до Министерския съвет за
приемане на годишни списъци на търговски
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства, предвидени
в закон;
4. определяне на начина за извършване
продажбата на обектите, подлежащи на приватизация от нейната компетентност;
5. забрана на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
и на търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да извършват разпоредителни сделки
с дълготрайни активи, да сключват договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечение
на вземания, както и за поемане на менителнични задължения;
6. възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, на приватизационни оценки и
на информационни меморандуми на обектите
за приватизация, както и за тяхното приемане;
7. даване разрешение на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от
50 на сто държавно участие в капитала,
с прието изрично решение за забрана по
чл. 28, ал. 1 ЗПСК за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на
дружеството, сключване на договори за дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както
и за поемане на менителнични задължения;
8. даване на съгласие за преобразуване или
прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала,
освен при обявяването им в несъстоятелност;
9. даване на съгласие за намаляване на
държавното участие в капитала на търговски
дружества с държавно участие в капитала;
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10. приватизация на обектите, подлежащи
на приватизация, посочени в ЗПСК, от нейната
компетентност;
11. възлагане на трети лица на експертни
дейности, свързани с подготовката за приватизация и със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство;
12. възлагане на инвестиционни посредници
подготовката и сключването на приватизационните сделки с определен метод за продажба
публично предлагане;
13. искане за спиране събирането на публични
държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение
на търговски дружества, за които е прието
решение за определяне на метод;
14. превеждане по сметка на съответното
дружество или по бюджета на съответния компетентен орган на паричните постъпления или
на част от тях от приватизацията при условията
и по реда, уредени в ЗПСК;
15. подписване на договори, процедурата за
сключването на които е уредена в Закона за
обществените поръчки и в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
16. изпълнение на други правомощия, предвидени в нормативни актове.
(2) Агенцията мотивира всички свои решения.
Чл. 8. С другите държавни органи, администрации, институции и със средствата за
масово осведомяване агенцията взаимодейства
в съответствие целите на ЗПСК, като:
1. информира обществеността и осигурява
публичност и прозрачност на извършваните от
нея дейности във връзка с приватизацията и
следприватизационния контрол;
2. сътрудничи с министрите и другите органи на изпълнителната власт за провеждане
на единната държавна политика в областта
на раздържавяването и следприватизационния
контрол;
3. дава становища по проекти на нормативни
актове, свързани с приватизационния процес и
следприватизационния контрол;
4. подпомага Министерския съвет при изготвянето на стратегии за приватизация на
определени отрасли или дружества.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
АГЕНЦИЯТА
Чл. 9. Органите за управление на агенцията са:
1. надзорният съвет;
2. изпълнителният съвет.
Чл. 10. (1) Надзорният съвет се състои от
7 членове с висше образование, които се избират и освобождават от Народното събрание.
(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:
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1. извършване на нарушение на ЗПСК или на
подзаконов нормативен акт по прилагането му;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията
си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Чл. 11. (1) Членовете на надзорния съвет
избират помежду си председател. Председателят на надзорния съвет е негов официален
говорител, който осъществява комуникацията
със средствата за масово осведомяване. При
отсъствие на председателя неговите правомощия се изпълняват от оправомощено за това
от него лице от състава на надзорния съвет.
(2) Председателят на надзорния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. определя дневния ред;
3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите
на съвета;
4. подписва изходящата поща от името на
надзорния съвет.
(3) Всеки член на надзорния съвет може да
прави предложение за освобождаване на председателя и за избор на нов председател. Предложенията за освобождаване на председателя
на надзорния съвет се включват задължително в
дневния ред за следващото заседание на съвета.
Чл. 12. (1) Заседанията на надзорния съвет
могат да се провеждат, когато на тях присъстват
не по-малко от четирима членове на съвета.
(2) Надзорният съвет заседава по определен
от председателя и предварително оповестен дневен ред. По изключение в дневния ред може да
се включат въпроси, които не са предварително
оповестени, ако всичките членове на надзорния съвет се съгласят с това. Периодичността
на заседанията е в зависимост от характера и
обема на текущата работа на агенцията.
(3) Материалите за дневния ред на заседанията на надзорния съвет се представят на
членовете му най-малко 3 дни преди заседанието в писмен вид, освен ако надзорният съвет
реши друго.
(4) Надзорният съвет гласува за включване
в дневния ред на предложения, направени от
всеки член на надзорния съвет, както и от
изпълнителния съвет.
(5) На следващото заседание на надзорния
съвет задължително се разглеждат въпросите,
които са били отложени на предходното заседание.
Чл. 13. (1) На заседанията на надзорния
съвет могат да бъдат канени членове на изпълнителния съвет, служители на агенцията,
както и други лица, имащи отношение по
разглеждания въпрос.
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(2) За въпросите, по които трябва да внесе
писмени доклади пред надзорния съвет, изпълнителният съвет трябва да бъде уведомен най-малко
3 работни дни преди заседанието.
Чл. 14. (1) За всяко заседание на надзорния
съвет се води протокол, който се подписва от
присъствалите членове.
(2) Протоколите се съставят в два еднакви
екземпляра от определен от надзорния съвет
служител по ал. 3 и се завеждат по отделна
партида в специален регистър на агенцията. Те
се съхраняват от същия служител и от дирекция
„Обща администрация“.
(3) Работата на надзорния съвет се подпомага
експертно-технически от четирима служители,
чиито задачи се определят с решение на надзорния съвет.
Чл. 15. (1) По въпросите от своята компетентност надзорният съвет се произнася с
решения, които се мотивират.
(2) Решенията на надзорния съвет се приемат
с обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието негови членове. При равен брой
на гласовете „за“ и „против“ едно решение то
се счита за отхвърлено.
(3) Решенията на надзорния съвет по чл. 16,
т. 5, 10 – 14 се считат за приети, ако за тях са
гласували не по-малко от четирима от неговите членове.
(4) Преписи от решенията на надзорния съвет
се предоставят на изпълнителния съвет до един
работен ден от подписването на протокола, с
който са били взети.
(5) Решенията на надзорния съвет се съобщават от изпълнителния съвет писмено на
заинтересуваните лица и/или органи до 5 работни дни от приемането им.
(6) Всеки член на надзорния съвет, гласувал
„въздържал се“ или „против“ взето решение,
оформя особеното си мнение писмено в протокола от съответното заседание или като
отделно приложение, което е неразделна част
от протокола.
Чл. 16. Надзорният съвет:
1. контролира дейността на агенцията;
2. изготвя и представя пред Народното
събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и
следприватизационния контрол;
3. утвърждава проекта на устройствен правилник на агенцията и го представя за приемане
от Министерския съвет;
4. одобрява проекта на бюджет на агенцията,
както и отчета за изпълнението на годишния
план за работа на агенцията;
5. одобрява приватизационните сделки,
чиято стойност е над 500 хил. лв., сключени
чрез публично оповестен конкурс или публичен
търг, относно тяхната законосъобразност и за
съответствието им с одобрените от Народното
събрание стратегии по чл. 3, ал. 9 ЗПСК;
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6. утвърждава общи правила и условия за
назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите
на агенцията при спазване на закона и подзаконовите нормативни актове;
7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на
агенцията;
8. одобрява предложението на агенцията
по чл. 11 ЗПСК преди внасянето му в Министерския съвет;
9. утвърждава годишните планове за работа
на агенцията съгласно чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
10. одобрява договорите за възлагане на
трети лица на процесуално представителство;
11. одобрява договорите с трети лица – консултанти, за възлагане на цялостно консултиране
на агенцията във връзка с приватизацията на
обект, подлежащ на приватизация;
12. одобрява договорите за възлагане на
инвестиционни посредници подготовката и
сключването на приватизационните сделки с
определен метод за продажба публично предлагане;
13. одобрява сключването на споразумения
за разсрочване на поети с приватизационни
договори задължения;
14. одобрява сключването на спогодби за
разсрочване на вземания за неустойки, присъдени с влезли в сила решения;
15. одобрява методика за отчитане на договорните ангажименти;
16. произнася се по проектите на решения
на агенцията, внесени от изпълнителния съвет;
17. одобрява правилата за документооборота на агенцията, включително за работата на
служебния архив;
18. изпълнява и други функции и правомощия,
произтичащи от нормативни актове.
Чл. 17. (1) Надзорният съвет дава указания
на изпълнителния съвет по прилагането на
закона и подзаконовите нормативни актове.
Указанията съдържат мотиви.
(2) За изпълнение на своите функции по
чл. 16, т. 1 надзорният съвет:
1. получава ежемесечна справка за хода на
подготовката и сключването на приватизационните сделки;
2. получава ежемесечна справка за дейността
по осъществяване на следприватизационния
контрол;
3. може да изисква от изпълнителния съвет
или от отделни негови членове писмено или
устно да докладват за състоянието на подготовката и обстоятелствата, свързани с всяка
приватизационна сделка от компетентността на
агенцията, и за дейността по осъществявания
следприватизационен контрол.
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(3) Служителите на агенцията при необходимост оказват съдействие на членовете на
надзорния съвет по въпроси от компетентността
на надзорния съвет при спазване разпоредбите
на чл. 23, т. 15.
(4) Председателят на надзорния съвет включва предложенията за одобряване на приватизационни сделки, договори по чл. 16, т. 10 – 12,
споразумения или спогодби в дневния ред на
заседанията не по-рано от 3 работни дни след
внасянето им заедно с копие от съответната
документация.
(5) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен
срок от датата на внасяне за разглеждане,
приема се, че е налице одобрение.
(6) В случай че надзорният съвет не се произнесе по договор по чл. 16, т. 10 в 15-дневен
срок от датата на внасяне за разглеждане,
приема се, че е налице одобрение.
(7) Срокът по ал. 5 и 6 започва да тече от
деня, следващ датата, на която съответното
решение на изпълнителния съвет и цялата
съпътстваща го документация са били предадени по съответния ред на длъжностно лице
по чл. 14, ал. 3.
(8) Решенията на надзорния съвет, определящи отговорности и задължения на изпълнителния съвет, се изпълняват от изпълнителния
съвет в срок до 3 работни дни, освен ако в
решението на надзорния съвет е установен
друг срок.
(9) В изпълнение на правомощията си членовете на надзорния съвет могат да получават
копие от интересуващата ги документация извън
случаите по чл. 23, т. 15. Искането се прави с
писмена заявка до изпълнителния съвет и се
изпълнява във възможно най-кратък срок, не
по-дълъг от 5 работни дни, съобразно обема
на исканата документация.
(10) Надзорният съвет изпраща в Министерския съвет копия от своите решения по
чл. 16, т. 7 и 13. Към решенията по чл. 16,
т. 7 се прилагат копия от съответните отчети и
препоръките и забележките, които надзорният
съвет е дал на изпълнителния съвет във връзка
с приемането на отчета, ако има такива.
(11) При внасяне на конкретна сделка за
одобряване от надзорния съвет председателят
на комисията по сделката подписва декларация,
че документацията, предоставена в надзорния
съвет, съдържа всички известни им документи,
постъпили в агенцията и имащи отношение
към сделката.
(12) За изпълнение на правомощията си
надзорният съвет може да привлича външни
експерти или консултантски фирми за изготвяне
на експертизи и становища, когато за разглеждания въпрос се изискват експертни познания
или квалификация, извън притежаваните от
членовете на надзорния съвет и служителите
от агенцията.
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Чл. 18. (1) Възнагражденията на членовете на
надзорния съвет се определят съгласно ЗПСК.
(2) Членовете на надзорния съвет могат да
ползват наведнъж или на части законоустановения отпуск след решение на надзорния съвет
за всеки конкретен случай.
(3) Членовете на надзорния съвет могат да
бъдат командировани в чужбина въз основа
на решение на надзорния съвет. В този случай
изпълнителният директор издава съответната
заповед.
(4) Членовете на надзорния съвет се командироват в страната по решение на надзорния
съвет, без за това да е необходима писмена
заповед. Те изготвят тримесечни отчети за своите
командировки в страната, които се утвърждават
с решение на съвета.
Чл. 19. (1) Изпълнителният съвет се състои
от трима членове с висше образование – изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и се
освобождават от Министерския съвет.
(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:
1. извършване нарушение на ЗПСК или на
подзаконов нормативен акт по прилагането му;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията
си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Чл. 20. (1) Изпълнителният съвет:
1. организира и ръководи дейността на агенцията в съответствие с нормативната уредба;
2. приема проекта на бюджет на агенцията
и го внася за одобряване от надзорния съвет;
3. взема решения от името на агенцията
съгласно чл. 7, ал. 1;
4. изготвя и представя пред надзорния съвет
тримесечни и годишни отчети за дейността на
агенцията;
5. приема решение относно утвърждаването
от изпълнителния директор и съответно от главния секретар на длъжностните характеристики
на ръководния персонал и на служителите
на агенцията с изключение на членовете на
надзорния съвет;
6. приема правилата за документооборота
на агенцията, включително за работата на
служебния архив, и ги внася за одобряване от
надзорния съвет;
7. приема общи правила и условия за назначаване, работната заплата и допълнителното
материално стимулиране на служителите на
агенцията при спазване на закона и подзаконовите нормативни актове и ги представя за
утвърждаване от надзорния съвет;
8. приема методика за отчитане на договорните ангажименти и я представя за одобряване
от надзорния съвет;
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9. определя режима за вътрешния ред и трудовата дисциплина, както и режима за достъп
на външни лица в агенцията и за ползване на
служебната информация;
10. приема схема на работните места в съответствие с наличния сграден фонд и правила
за ползване на транспортните средства и на
средствата за комуникации на агенцията;
11. контролира спазването на вътрешните
правила за работа на звената и служителите на
агенцията и взема решения за дисциплинарната
отговорност и налагането на санкции;
12. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на приватизационни договори,
чиято стойност е над 500 хил. лв.;
13. внася в надзорния съвет предложения за
одобряване на договори за възлагане на трети
лица на процесуално представителство;
14. внася в надзорния съвет предложения
за одобряване на договори с трети лица – консултанти, за възлагане цялостно консултиране
на агенцията във връзка с приватизацията на
обект, подлежащ на приватизация;
15. внася в надзорния съвет предложения за
одобряване на договори за възлагане на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационните сделки с определен
метод за продажба публично предлагане;
16. внася в надзорния съвет предложения за
одобряване на споразумения за разсрочване на
поети с приватизационни договори задължения;
17. внася за одобряване от надзорния съвет
проектите за сключване на спогодби за разсрочване на вземания за неустойки, присъдени
с влезли в сила решения;
18. определя размера на допълнителното
материално стимулиране на служителите на
агенцията в съответствие с утвърдените от
надзорния съвет Правила за допълнително
материално стимулиране;
19. може по своя преценка да внася за
разглеждане от надзорния съвет проекти на
свои решения;
20. изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативни актове.
(2) По въпросите от своята компетентност
изпълнителният съвет се произнася с решения,
които се мотивират.
(3) Решенията на изпълнителния съвет се
вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.
(4) Решенията на изпълнителния съвет се
оформят в протоколи, които се подписват от
членовете му. След приемането му протоколното решение на изпълнителния съвет заедно с
документите към него се завежда в специално
създаден за това регистър в дирекция „Обща
администрация“.
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(5) Заместник изпълнителен директор, гласувал „против“ или „въздържал се“ за взето
решение, оформя особеното си мнение писмено. Особените мнения са неразделна част от
съответното решение.
(6) Решенията от името на агенцията се
подписват от изпълнителния директор или от
определен от него заместник изпълнителен
директор.
(7) Изпълнителният съвет може да възлага
на експертни екипи от служители на агенцията
да подготвят проекти на решения на изпълнителния съвет от компетенциите на агенцията,
посочени в ал. 1, които се внасят в изпълнителния съвет придружени от доклад, съдържащ
обосновка на предлаганото решение.
Чл. 21. Изпълнителният съвет осигурява
необходимите материално-технически условия
за работата на надзорния съвет въз основа на
решения на надзорния съвет.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор представлява агенцията. Той организира и ръководи
дейността на изпълнителния съвет.
(2) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие поради командировка
или отпуск се изпълняват от определен с негова
заповед за всеки конкретен случай заместник
изпълнителен директор.
(3) Заместник изпълнителният директор,
изпълняващ правомощията на изпълнителен
директор по ал. 2, в ролята си на член на
изпълнителния съвет не може да гласува при
вземане на решения по чл. 20, ал. 3 и в качеството си на заместник изпълнителен директор.
Чл. 23. Изпълнителният директор:
1. съгласува приватизационния процес с
министрите и другите органи, упражняващи
правата на собственост върху обектите, подлежащи на приватизация от компетентността
на агенцията;
2. подписва договорите по приватизационни
сделки;
3. извършва действия по прехвърляне на
собствеността по сключени приватизационни
сделки;
4. подписва договори по чл. 5 ЗПСК с инвестиционни посредници и с трети лица, на които
е възложено при условия и по ред, опреде
лени от Министерския съвет, извършването на
експертни дейности, свързани с подготовката
на приватизацията, включително процесуално
представителство;
5. подписва споразумения или спогодби от
името на агенцията;
6. внася за приемане от надзорния съвет
отчета за дейността на агенцията;
7. определя длъжностните лица, които
съставят актовете за нарушенията, посочени
в глава девета „Административнонаказателни
разпоредби“ на ЗПСК;
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8. издава наказателни постановления по реда
на глава девета „Административнонаказателни
разпоредби“ на ЗПСК;
9. разрешава отпуските на служителите на
агенцията с изключение на членовете на надзорния съвет и на заместник изпълнителните
директори;
10. командирова служителите на агенцията с
изключение на членовете на надзорния съвет;
11. сключва и прекратява служебните и
трудовите правоотношения на служителите в
агенцията с изключение на членовете на надзорния съвет и на заместник изпълнителните
директори;
12. подписва заповедите за награждаване
и за наказания на служителите в агенцията;
13. подписва изходящата от агенцията кореспонденция;
14. може да упълномощава длъжностни лица
за изпълнение на конкретни задачи;
15. издава заповед, с която се определят
документацията и/или информацията по неприключили приватизационни и/или административни процедури и дела, които не следва да
се предоставят на други лица с изключение на
служителите на агенцията, пряко ангажирани с
подготовката на съответната приватизационна
и/или административна процедура или дело;
16. утвърждава длъжностните характеристики
на главния секретар на агенцията и на служителите, сключили трудови договори;
17. изпълнява други функции, възложени му
с нормативен акт.
Чл. 24. (1) Възнагражденията на членовете
на изпълнителния съвет се определят съгласно
ЗПСК.
(2) Изпълнителният директор в изпълнение
на своите правомощия пътува в страната, без да
се издава заповед за командироване. Заместник
изпълнителните директори се командироват в
страната със заповед на изпълнителния директор. Тримесечните отчети за командировките
се утвърждават от надзорния съвет.
(3) Членовете на изпълнителния съвет се
командироват в чужбина със заповед на министър-председателя.
(4) Членовете на изпълнителния съвет
ползват отпуските, предвидени в трудовото
законодателство, като за това уведомяват надзорния съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 25. (1) Общата численост на персонала
в агенцията е 105 щатни бройки.
(2) Администрацията на агенцията е структурирана в 5 дирекции, чиято численост е
посочена в приложението.
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(3) В рамките на дирекциите с решение
на изпълнителния съвет се създават отдели и
сектори.
(4) В агенцията се ползват длъжностите,
предвидени за държавна агенция в Единния класификатор за длъжностите в администрацията.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 26. Главният секретар на агенцията
ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на агенцията
за точното спазване на нормативните актове
в изпълнение на законните разпореждания на
изпълнителния съвет.
Чл. 27. Главният секретар:
1. създава организационни условия за работа
на звената в агенцията;
2. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването
на служебната тайна;
3. осъществява контрол по сроковете за
изпълнение на решенията на органите на управление на агенцията;
4. организира управлението и стопанисването
на държавното имущество, ползвано от агенцията, в съответствие с решенията на нейните
органи за управление;
5. ръководи и организира въвеждането и
функционирането на автоматизираните системи
в работата на агенцията;
6. координира оперативното взаимодействие
с администрацията на Министерския съвет,
с други органи на изпълнителната власт и с
неправителствени организации;
7. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на глава
осма от Административнопроцесуалния кодекс;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите на агенцията съгласно чл. 2,
ал. 4 от Закона за държавния служител;
9. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
Раздел ІІІ
Служител по сигурността на информацията
Чл. 28. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и други нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
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3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически
средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на документите, съдържащи класифицирана информация, както и води
на отчет случаите на нерегламентиран достъп
и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 от Закона за защита на
класифицираната информация и води регистър
на проучените лица – служители в администрацията на агенцията;
6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
7. води кореспонденцията с Държавната
комисия по сигурността на информацията
при изтичане на срокове на разрешения, при
напускане или преназначаване на проучените
лица – служители в администрацията на агенцията;
8. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията в областта на защитата
на класифицираната информация;
9. осъществява контрол при охраната на
сградата, помещенията и съоръженията на
агенцията;
10. ръководи регистратурата за класифицирана информация;
11. подпомага изпълнителния съвет при
определяне на зоните за сигурност в агенцията;
12. изпълнява контролни функции по чл. 105
от Закона за защита на класифицираната информация при изпълнителите по договори,
сключени по реда на индустриална сигурност;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 29. Общата администрация е организирана в дирекция „Административна“, която:
1. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
трудовите и служебните правоотношения и
другите актове по Кодекса на труда и Закона за
държавния служител, както и с квалификацията
на човешки ресурси в агенцията;
2. отговаря за правилното отчитане на отпуските, оформя болничните листове;
3. образува, води и съхранява досиетата на
служителите и подготвя за издаване и заверка
служебните и трудовите книжки;
4. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на длъжностите в
агенцията;
5. изготвя планове за обучение на персонала;
6. извършва техническата дейност за подготовка на материалите, внасяни в Министерския
съвет;
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7. приема постъпващи в агенцията оферти
(предложения) и води регистър за постъпването им;
8. води регистри на протоколните решения
от заседанията на надзорния съвет и на изпълнителния съвет;
9. организира и осъществява деловодната
дейност;
10. разработва и поддържа план за привеждане в готовност за работа във военно време
и го привежда в изпълнение;
11. разработва план за управление при кризи;
12. организира дежурство за поддържане на
готовност по оповестяването при привеждане от
мирно на военно положение и при управление
при кризи;
13. изготвя и предоставя информация, въз
основа на която купувачите по приватизационните договори се задължават да изпълняват
военновременните задачи съгласно Военновременния план на Република България;
14. организира и осъществява архивната
дейност;
15. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване на
длъжностните характеристики и прилагането
на процедурите за оценяване изпълнението на
служителите в администрацията;
16. подпомага организирането и провеждането на конкурси за държавни служители
и набирането и подбора на служителите по
трудово правоотношение;
17. изгражда и поддържа информационните
фондове на агенцията;
18. съгласува и осъществява автоматизиран
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи;
19. поддържа нормалната работа на електрон
ноизчислителната техника, информационните
системи, програмните продукти, локалната мрежа и интернет и оказва методическа помощ на
служителите в администрацията при работа с тях;
20. осъществява правното обслужване на
агенцията във връзка с трудовите и служебните
правоотношения на служителите;
21. организира, ръководи и контролира
финансовата дейност, счетоводната отчетност
и правилното осчетоводяване на приходите и
разходите на агенцията;
22. изготвя бюджет на агенцията и план-сметка на приходната и разходната част на фонда
за покриване на разходите за приватизация и
следприватизационния контрол;
23. упражнява контрол върху разходването
на средствата съгласно утвърдения бюджет и
реда и начина за разпределяне и разходване
на средствата по фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационния
контрол;
24. изготвя месечни, тримесечни и годишни
касови отчети и баланси на агенцията, които се
представят в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
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25. съхранява и организира ползването на
счетоводния архив;
26. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
27. изготвя месечни разплащателни ведомости по заплащането на служителите;
28. регистрира и отчита постъпилите по
сметки на агенцията парични средства от приватизация и извършения следприватизационен
контрол и ги превежда по предназначение
съгласно ЗПСК;
29. регистрира и отчита постъпилите непарични средства от приватизацията на търговски
дружества, включени в списъка по чл. 11 ЗПСК,
и от плащане на разсрочени годишни вноски
по сключените приватизационни договори;
30. разработва вътрешни правила за работна
заплата в агенцията;
31. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за изпълнените договорени плащания
по приватизационни сделки на агенцията и за
изразходваните средства по фонда за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационния контрол;
32. извършва снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериални ценности;
33. организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентара и съоръженията;
34. организира и контролира транспортното
обслужване на агенцията;
35. подпомага експертно-технически работата
на надзорния съвет;
36. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликта на интереси по отношение на
служителите в администрацията на агенцията;
37. изготвя становища по законосъобразността на процедурите, провеждани по реда
на Закона за държавния служител и Кодекса
на труда;
38. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите
лица на „едно гише“.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 30. Специализираната администрация е
организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Сделки“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Финансова“;
4. дирекция „Следприватизационен контрол“.
Чл. 31. Дирекция „Сделки“:
1. установява държавното участие в капитала
на търговските дружества по реда на чл. 3 ЗПСК;
2. описва, класифицира и систематизира
приватизационния ресурс на агенцията в информационен масив, за който отговаря и който
оперативно актуализира;
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3. организира предаването и получаването на информацията и документацията от
отрасловите министерства и другите органи;
поддържа оперативен контакт с отрасловите
министерства и другите органи за получаване
на информация и становища по състоянието
на обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията;
4. осъществява контакт с ръководствата на
дружествата, подлежащи на приватизация, и
с другите компетентни органи и организира
събирането на изискуемата от закона и подзаконовите нормативни актове информация
за обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията;
5. организира провеждането на търгове или
конкурси съгласно подзаконовите нормативни
актове и подготвя документацията, необходима за одобряване на сделките от органите за
управление на агенцията;
6. организира провеждането на процедури за
избор на трети лица за възлагане извършването
на цялостно консултиране на агенцията във
връзка с приватизацията на обекти, подлежащи
на приватизация, и подготвя документацията,
необходима за одобряване на договорите от
органите за управление на агенцията;
7. предлага на изпълнителния съвет решение за избор на метод за приватизация след
съгласуване с дирекция „Финансова“ и дирекция „Правна“;
8. организира извършването на дейностите
при приватизация чрез фондовата борса, в
т.ч. конкурсите за избор на инвестиционни
посредници;
9. подготвя документацията, необходима за
одобряване от органите за управление на агенцията на договорите за възлагане на инвестиционни посредници, подготовката и сключването
на приватизационните сделки с определен метод
за продажба публично предлагане;
10. изгражда и поддържа Централен регистър
на компенсаторните инструменти и предоставя
получената информация за сделките с компенсаторни инструменти на Централния депозитар;
11. подготвя становища за органите на
управление на агенцията и за нуждите на другите специализирани дирекции по въпроси от
нейната компетентност;
12. предоставя на органите на управление
на агенцията и на специализираната є администрация информация и справки по всички
аспекти на приватизационния ресурс;
13. поддържа публичния регистър за процеса
на приватизация;
14. популяризира обектите, подлежащи на
приватизация от компетентността на агенцията, и актуализира информацията за тях и за
процеса на приватизация на страницата на
агенцията в интернет;
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15. осъществява постоянни връзки с обществеността и я информира за хода на приватиза
ционния процес;
16. организира публичните изяви на агенцията, на председателя на надзорния съвет и на
изпълнителния директор на агенцията;
17. обобщава и предлага за утвърждаване
годишните планове за работа на агенцията;
18. изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи за хода
на приватизационния процес и на следприватизационния контрол;
19. отговаря за разпространението на информация в страната и в чужбина за обектите,
подлежащи на приватизация от компетентността на агенцията, и изготвя и разпространява
необходимите за целта брошури и каталози;
20. планира и организира провеждането
на маркетингови дейности в съответствие с
маркетинговите бюджети на агенцията с цел
привличане на инвеститори и изпълнение на
приетите годишни планове за работа на агенцията.
Чл. 32. Дирекция „Правна“:
1. осигурява правната подготовка на приватизационния процес и оказва методическо
съдействие на другите дирекции от специализираната администрация и на органите на
управление на агенцията по правните въпроси
на процеса на приватизация;
2. подпомага събирането на информация за
правното състояние на обектите, подлежащи
на приватизация от компетентността на агенцията, и изготвя експертни становища относно
правните проблеми на отделните обекти, като
координира дейността си с дирекция „Сделки“
и дирекция „Финансова“;
3. подготвя предложения до изпълнителния
съвет на агенцията за възлагане на анализи на
правното състояние след съгласуване с дирекция „Сделки“;
4. организира възлагането, разглеждането и
приемането на анализите на правното състояние
на обектите, подлежащи на приватизация от
компетентността на агенцията;
5. подготвя документацията, необходима за
сключването на приватизационни сделки, и
проектодоговорите в съответствие със закона
и решенията на органите на управление на
агенцията съвместно с дирекция „Сделки“,
дирекция „Финансова“ и дирекция „Следприватизационен контрол“;
6. подготвя становища за органите на управление на агенцията за преобразуване или
прекратяване на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала, освен
при обявяване в несъстоятелност;
7. подготвя становища за органите на
управление на агенцията за намаляване на
държавното участие в търговски дружества в
съответствие с чл. 28, ал. 7 ЗПСК;
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8. разработва проекти на нормативни актове
във връзка с приватизацията и следприватизационния контрол и дава становища по проекти на
нормативни актове във всички случаи, когато
агенцията е заинтересувано ведомство;
9. изготвя становища по правните въпроси
на приватизацията от името на агенцията, както и становища по прилагането на Закона за
достъп до обществената информация и Закона
за държавната собственост;
10. подготвя проектодоговорите за възлагане
извършването на цялостно консултиране по
приватизационни сделки съвместно с дирекция
„Сделки“ и дирекция „Финансова“;
11. подготвя проектодоговорите за възлагане
на процесуално представителство на агенцията
в съответствие със закона и решенията на органите на управление на агенцията съвместно
с дирекциите в агенцията;
12. организира и провежда процедурите при
условията и по реда на Закона за обществените поръчки и на Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки и подготвя проект
на договорите, както и изготвя становища по
прилагането на посочените нормативни актове;
13. подготвя и изпраща необходимата информация до съответния компетентен орган
във връзка с процедурите по т. 12 и съхранява
досиетата по проведените процедури;
14. комплектува документацията, завежда
дела и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други
юрисдикции по дела и производства, свързани
с функциите на агенцията по осъществяване
на приватизацията;
15. осъществява процесуалното представителство на агенцията по административни и
трудови дела;
16. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции
и други юрисдикции по дела и производства,
образувани след датата на влизане в сила на
правилника;
17. във връзка с изпълнението на т. 14 и 16:
а) предприема необходимите действия за
отправяне на искане до съответния компетентен
съд за допускане обезпечение на бъдещ иск или
на предявен иск чрез налагане на обезпечителни
мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален
кодекс върху имуществото на купувача и/или
на приватизираното дружество;
б) извършва действия по предявяване и
събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други правни действия
в случаите на констатирано неизпълнение по
приватизационните договори;
в) подготвя необходимите документи и внася
в изпълнителния съвет предложение за пред
приемане на действия за издаване на заповед
за незабавно изпълнение и изпълнителен лист
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по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален
кодекс въз основа на документ или извлечение
от счетоводните книги в случаите, предвидени
в ЗПСК;
г) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
предприемане на действия за учредяване на
ипотека, залог или друго обезпечение, когато
са налице основанията за това;
д) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
сключване на спогодби или споразумения за
разсрочване на поети с приватизационните
договори задължения при условията и по реда
на ЗПСК;
е) предприема своевременни действия за
започване на изпълнително производство и
извършва всички необходими правни действия
до неговото приключване;
ж) предлага на изпълнителния съвет пред
приемане на действия за откриване или възобновяване на производство по несъстоятелност
за купувача при констатирано неизпълнение;
з) в законоустановените срокове подготвя
документацията и предлага на изпълнителния съвет предявяване на всички вземания
на агенцията, в качеството є на кредитор в
открити производства по несъстоятелност или
ликвидация на купувачите по приватизационните договори, както и на приватизираните
дружества в случаите на допуснато обезпечение
върху тяхно имущество.
Чл. 33. Дирекция „Финансова“:
1. внася в изпълнителния съвет на агенцията
предложения за възлагане на приватизационни
оценки, информационни меморандуми и анализи на правното състояние след съгласуване
с дирекция „Правна“ и дирекция „Сделки“;
2. подготвя финансово-икономически анализи на приватизиращите се дружества, придружени с експертни становища относно индикативната стойност на продаваните дялове
от капитала им;
3. осигурява финансовата подготовка на
приватизационния процес и дава методически
указания по всички въпроси, свързани с финансовата подготовка на приватизационните сделки;
4. организира възлагането, разглеждането
и приемането на приватизационни оценки,
информационни меморандуми и анализи на
правното състояние;
5. съгласува условията за провеждане на
приватизационните процедури;
6. извършва анализ на офертните цени и
другите конкурсни условия, предложени от
инвеститорите;
7. подготвя за органите на управление на
агенцията след съгласуване с дирекция „Правна“
и дирекция „Сделки“ предложения за даване
на разрешения по реда на чл. 28, ал. 1 ЗПСК
по постъпили искания от дружества, за които
е възложено извършване на правни анализи;
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8. подготвя за органите на управление на
агенцията след съгласуване с дирекция „Правна“
и дирекция „Сделки“ предложения за даване
на съгласие за преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, освен при
обявяване в несъстоятелност;
9. подготвя за органите на управление на
агенцията след съгласуване с дирекция „Правна“
и дирекция „Сделки“ предложения за даване
на съгласие за намаляване на държавното
участие в капитала на търговски дружества в
съответствие с чл. 28, ал. 7 ЗПСК;
10. подготвя за органите на управление на
агенцията предложения за искане за спиране
събирането на публични държавни вземания по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс по отношение на търговски дружества,
за които е прието решение за метод;
11. приема декларации по чл. 7, ал. 3 ЗПСК
за произхода на средствата, предоставени във
връзка със сключването на приватизационни
сделки;
12. следи за изпълнението на сключените
приватизационни договори, по които не е прехвърлена собствеността, в частта цена, начин и
срок на плащане и приема плащанията по тях;
13. подготвя необходимите документи за
превеждане по сметка на съответното дружество
или по бюджета на съответния компетентен
орган на паричните постъпления или на част
от тях от приватизацията при условията и по
реда на ЗПСК.
Чл. 34. Дирекция „Следприватизационен
контрол“:
1. осъществява документален контрол и контрол на място в приватизираните обекти върху
изпълнението на задълженията по приватизационните договори, сключени от оправомощени
държавни органи, включително по отменения
Закон за преобразуване и приватизация на
държавни и общински предприятия;
2. разработва становища и методики по отчитане на договорните ангажименти и приема
отчетите за изпълнението на приватизационните
договори;
3. констатира изпълнението или съответно
неизпълнението на договорните ангажименти
и предлага на изпълнителния съвет действия
по начисляване и предявяване на неустойки и
лихви за доброволното им изплащане;
4. подготвя необходимите документи за
приемане плащанията на парични и непарични разсрочени вноски по приватизационните
сделки в случаите на договорено разсрочено
плащане на покупната цена;
5. подготвя необходимите документи за
превод на парични средства по цената по
приватизационните договори, постъпили по
сметка на агенцията;
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6. създава и поддържа база данни относно
предстоящи падежи, постъпили плащания и
забавяне на плащания, очаквани приходи,
както и други данни, свързани с дейността на
дирекцията;
7. в 3-дневен срок от датата на констативния
протокол, удостоверяващ извършеното плащане, подготвя всички необходими документи за
предприемане на действия по освобождаване на
обезпеченията, учредени съгласно приватизационните договори върху дълготрайни материални
активи, акции или дялове от приватизираното
дружество;
8. отговаря за правното осигуряване на следприватизационния контрол и изготвя правни
становища по осъществяване на следприватизационния контрол;
9. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции
и други юрисдикции по дела и производства,
свързани с осъществявания следприватизационен контрол и образувани до датата на влизане
в сила на правилника;
10. във връзка с изпълнение на предвиденото в т. 9:
а) предприема необходимите действия за
отправяне на искане до съответния компетентен
съд за допускане обезпечение на бъдещ иск или
на предявен иск, чрез налагане на обезпечителни
мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален
кодекс върху имуществото на купувача и/или
на приватизираното дружество;
б) извършва действия по предявяване и
събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други правни действия
в случаите на констатирано неизпълнение по
приватизационните договори;
в) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение
за предприемане на действия за издаване на
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския
процесуален кодекс въз основа на документ
или извлечение от счетоводните книги в случаите, предвидени в ЗПСК;
г) подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
предприемане на действия за учредяване на
ипотека, залог или друго обезпечение, когато
са налице основанията за това;
д) подготвя необходимите документи и внася в
изпълнителния съвет предложение за сключване
на спогодби или споразумения за разсрочване на
поети с приватизационните договори задължения
при условията и по реда на ЗПСК;
е) предприема своевременни действия за
започване на изпълнително производство и
извършва всички необходими правни действия
до неговото приключване;
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ж) предлага на изпълнителния съвет пред
приемане на действия за откриване или възобновяване на производство по несъстоятелност
за купувача при констатирано неизпълнение;
з) в законоустановените срокове подготвя
документацията и предлага на изпълнителния
съвет предявяване на всички вземания на агенцията в качеството є на кредитор в открити
производства по несъстоятелност или ликвидация на купувачите по приватизационните
договори, както и на приватизираните дружества
в случаите на допуснато обезпечение върху
тяхно имущество;
и) подготвя и внася в изпълнителния съвет
предложение за възлагане на трети лица извършването на процесуално представителство
съгласно чл. 5 ЗПСК;
11. подготвя необходимите документи и
внася в изпълнителния съвет предложение за
предприемане на действия по разваляне на
приватизационни договори, когато са налице
основанията за това;
12. предлага на изпълнителния съвет да бъде
дадено разрешение, съгласие или одобрение от
името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационните договори;
13. внася в изпълнителния съвет предложение за издаване на удостоверение за липса на
задължения, произтичащи от неизпълнение на
приватизационен договор, по смисъла на чл. 78,
ал. 2 от Закона за държавната собственост;
14. констатира изпълнението или неизпълнението на изпълнителните споразумения към
приватизационните договори в съответствие с
Наредбата за условията и реда за определяне
на отговорността на държавата за екологични
щети, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация;
15. поддържа публичния регистър за процеса
на следприватизационния контрол.
Раздел VІ
Организация на работата в агенцията
Чл. 35. (1) Всички документи, постъпващи
в агенцията, се завеждат в деловодството.
(2) Изходящата кореспонденция се подписва
от председателя на надзорния съвет или от изпълнителния директор в съответствие с тяхната
компетентност, а по определени със заповед
на изпълнителния директор въпроси – и от
главния секретар или от заместник изпълнителните директори.
(3) Изходящата кореспонденция се извежда
чрез деловодството.
Чл. 36. Подготвените за подпис документи, както и тези, които се докладват на надзорния съвет и/или на изпълнителния съвет,
задължително се парафират от съставителя на
документа, от съответния началник на отдел
и от директор на дирекция.
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Чл. 37. (1) Изходящите документи се съставят
на бланка на агенцията. Изходящите документи
заедно с приложенията към тях се съставят в
толкова екземпляри, колкото са получателите,
както и един за деловодството и един контролен
с нанесен върху него изходящ номер, който
остава в архива на дирекцията изготвител.
(2) Изходящите документи, предназначени
за Министерския съвет, заедно с приложенията
към тях се съставят в 4 екземпляра: по един
за Министерския съвет, за деловодството, за
дирекцията изготвител и за главния секретар.
(3) Административни действия от компетенциите на агенцията, за които няма нормативно
определен или договорен срок, се извършват
най-късно 14 дни от постъпване на искането.
Когато се налага проверка, установяване на
факти и събиране на сведения, срокът е 30 дни.
Чл. 38. (1) Дейността на агенцията се
осъществява от служители по служебно правоотношение и от служители по трудово правоотношение.
(2) Служителите по ал. 1 осъществяват
своята дейност въз основа на длъжностни характеристики, приети от изпълнителния съвет.
(3) Лицата, постъпващи на длъжност в
агенцията, подписват декларация по образец,
утвърден от изпълнителния съвет, за съхраняване и неразпространяване на информация,
определена с акт на Министерския съвет като
служебна тайна.
(4) Работното време на служителите в администрацията на агенцията е 8 часа дневно и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(5) Работното време по ал. 4 на служителите
от общата и специализираната администрация
на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч, с 30 минути
обедна почивка, която се ползва в интервала
между 12,00 и 14,00 часа.
Чл. 39. Конкурсните процедури за назначаване на държавни служители се провеждат
съгласно Закона за държавния служител, съгласно наредба, приета от Министерския съвет,
и по реда на общите правила и условията за
назначаване на служителите на агенцията.
Чл. 40. За изпълнение на определени задачи,
свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат
привличани лица в качеството им на експерти.
Чл. 41. (1) Служителите на агенцията могат
да получават отличия и награди по решение на
изпълнителния съвет въз основа на мотивиран
доклад на съответния директор на дирекция.
(2) В решението за награждаване се определя
видът отличие или награда, като по преценка
изпълнителният съвет може да награди едновременно с отличие и с награда.
(3) Изпълнителният съвет утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на
агенцията.
(4) Средствата за награди се разходват от
бюджета на агенцията.
Чл. 42. Служителите в администрацията на
агенцията, на които е възложено провеждането
на търгове или конкурси, изготвянето на правни

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

анализи, приватизационни оценки и други дейности по чл. 5 ЗПСК, и членовете на техните
семейства нямат право да придобиват имущество,
дялове или акции от съответния приватизиран
обект в течение на една година от сключването
на приватизационната сделка, освен при участие
в централизирани публични търгове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Стойност на сделката“ по смисъла
на чл. 16, т. 5 е цената, която купувачът се
задължава да плати за акциите, дяловете, обособените части или недвижимите имоти плюс
стойността на инвестициите, които купувачът
се задължава да направи за своя сметка или
да осигури по силата на приватизационния договор в тяхното левово изражение по курса на
Българската народна банка в деня на внасянето
на сделката за одобряване от надзорния съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 22е от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Приложение
към чл. 25, ал. 2
Численост на персонала в организационната
структура на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 105 щатни бройки
Органи на управление
Надзорен съвет
Изпълнителен съвет
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административна“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Сделки“
дирекция „Правна“
дирекция „Финансова“
дирекция „Следприватизационен
контрол“
8362

7
3
1
1
27
27
66
19
12
9
26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката по самостоятелните бюджети на
държавните висши училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства за стипендии
в размер 4 500 000 лв. чрез бюджета на Ми-

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

нистерството на образованието, младежта
и науката по самостоятелните бюджети на
държавните висши училища, разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши налагащите се от
чл. 1 промени по самостоятелните бюджети
на държавните висши училища за 2010 г.

ВЕСТНИК
1
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11. Университет по архитектура,
строителство и геодезия –
София

116 531

12. Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София

49 566

13. Лесотехнически университет –
София

62 777

14. Химико-технологичен и металургичен университет – София

105 680

15. Университет по хранителни
технологии – Пловдив

70 345

Заключителни разпоредби

16. Аграрен университет – Пловдив

62 396

§ 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 образованието, младежта и
науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

17. Тракийски университет – Ректорат – Стара Загора

107 246

18. Медицински университет –
София

215 432

19. Медицински университет –
Пловдив

79 335

20. Медицински университет –
Варна

43 778

21. Медицински университет – Плевен

49 530

22. Университет за национално и
световно стопанство – София

346 715

23. Икономически университет –
Варна

190 479

24. Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов

141 729

25. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

23 220

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
№
по
ред

Държавно висше училище

Стипендии
(в лв.)

1

2

1.

Софийски университет „Св.
Климент Охридски“

799 859

3

26. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ –
София

21 201

2.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

301 430

27. Национална художествена академия – София

54 278

3.

Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас

60 125

17 950

4.

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

191 072

28. Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство –
Пловдив

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

252 017

29. Национална спортна академия – София

67 150

5.
6.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

131 860

30. Висше строително училище
„Любен Каравелов“ – София

17 678

7.

Русенски университет „Ангел
Кънчев“

207 383

31. Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София

45 242

8.

Технически университет – София

403 329

32. СВУ по библиотекознание и
информационни технологии –
София

43 114

9.

Технически университет –
Варна

130 997

33. Колеж по телекомуникации и
пощи – София

10 270

10. Технически университет – Габрово

80 286

ОБЩО:
8363

4 500 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет за 2010 г. по бюджета
на Министерството на правосъдието за осигуряване охраната на съдебната власт и на
лица, застрашени във връзка с наказателно
производство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни средства по бюджета на Мин ис т ерс т во т о на п ра вос ъд ие т о в размер
3 235 788 лв. за нуждите на Главна дирекция
„Охрана“ за осигуряване охрана на съдебната
власт и на лицата, застрашени във връзка с
наказателно производство.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г. и/или чрез преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2010 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за пренасочване на неусвоените средства за
екологичните обекти по приложение № 7 към
чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема предложението на министъра
на околната среда и водите за пренасочване на
неусвоените средства по приложение № 7 към
чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. в размер 1895,0

ВЕСТНИК
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хил. лв. за екологичен проект на община Царево, област Бургас „Канализация гр. Царево:
Подобект 1: Канализационна помпена станция
№ 2 и тласкател до изливна шахта; Подобект 2:
Канализационна помпена станция № 6 и тласкател
до изливна шахта“.
Чл. 2. Пренасочва средствата по чл. 1, както
следва:
1. за екологичен проект на община Козлодуй,
област Враца „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Козлодуй“ – 895,0 хил. лв.;
2. за екологичен проект на община Карлово,
област Пловдив „Пречиствателна станция за
отпадъчни води с довеждащ колектор – Карлово“ – 1000,0 хил. лв.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 12, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на министъра
на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61 и 74 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разходите за заплати за съответния месец
се извършват до ограничения по ал. 1 размер
за изплащане на основните месечни заплати,
допълнителните и други трудови възнаграждения
по Кодекса на труда, по Закона за държавния
служител, по друг закон или нормативен акт, с
колективен трудов договор и/или с вътрешни
правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.“
3. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 и 2 думите „чл. 1, ал. 2“
се заменят с „чл. 1, ал. 1“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:

Министерск и
съвет – общо

Министерство
на финансите – общо

Министерство
на външните
работи – общо

Министерство
на правосъдието – общо

Министерство
на т руда и социа лната политика – общо

Министерство
на здравеопазването – общо

Министерство
на образован ие т о, м ла деж т а и нау к ата – общо

Министерство
на к улт у рата – общо

Министерство
на околната
среда и водите – общо

Министерство
на икономиката, енергетиката и т у ризма – общо

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

Б

А

1.

Първос т епен н и
разпореди тели
с бюд жет ни
к реди т и

№
по
ред

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 33 5 2 0 0

3

март

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

4

април

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

5

май

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

6

юни

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

7

юли

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 42 4

1 174 5 0 6

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

8

а вг ус т

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 174 5 0 6

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 33 5 2 0 0

9

септември

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 174 5 0 6

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 33 5 2 0 0

10

октомври

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 174 5 0 6

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 33 5 2 0 0

11

ноември

1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 174 5 0 6

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 33 5 2 0 0

12

декември
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1 5 6 0 75 8

997 020

2 6 81 4 2 4

1 16 6 316

8 91 3 91 5

4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

2

февруари

п о м е с е ц и п р е з 2 010 г. (л в .)
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4 2 85 373

67 8 0 8 7

1 1 31 3 0 0

9 517 5 0 0

2 335 2 0 0

1

януари

Ра зход и за за п лат и

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

към чл. 1, ал. 1

„Приложение № 1
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Б

Министерство
на регионалното развитие и
благоустройството – общо

Министерство
на земеделието и
храните – общо

Министерство
на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията – общо

Министерство
на физическото
възпитание и
спорта – общо

Комисия за
разкриване на
документите и
за обявяване на
принадлежност
на български
граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската
народна армия (с
изборните длъжности)

Комисия за
защита от дискриминация (с
изборните длъжности)

Комисия за защита на личните
данни (с изборните длъжности)

Комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност (с
изборните длъжности)

Омбудсман

А

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

50 910

255 753

72 000

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

4

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

5

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

6

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

7

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

8

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

130 830

1 823 366

7 463 700

1 975 703

9

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

151 340

1 823 366

7 463 700

1 975 703

10

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

151 340

1 823 366

7 463 700

1 975 703

11

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

151 342

1 823 366

7 463 700

1 975 703

12

ВЕСТНИК

50 910

255 753

72 000

76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

3
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76 725

91 074

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

2

20

124 247

1 823 366

7 463 700

1 975 703

1

С Т Р.
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Б

Национален статистически институт – общо

Комисия за
защита на конкуренцията (с
изборните длъжности)

Комисия за
регулиране на
съобщенията (с
изборните длъжности)

Съвет за електронни медии
(включително
административно-техническата
служба)

Държавна комисия за енергийно
и водно регулиране (с длъжностите по чл.
12, ал. 5 ЗЕ)

Агенция за ядрено регулиране
(с длъжностите
по чл. 6, ал. 3 от
Закона за без
опасно използване на ядрената
енергия)

Държавна комисия по сигурността на
информацията (с
изборните длъжности)

Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“

Министерство на
вътрешните работи – Държавна
агенция за бежанците

А

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

88 380

329 400

103 275

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

3

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

4

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

5

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

6

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

7

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

8

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

9

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

10

88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

11

88 380

329 400

103 275

74 003

129 420

63 130

210 313

93 600

704 190

12
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88 380

329 400

103 275

73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

2
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73 995

129 418

63 070

210 313

93 600

704 186

1
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ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. В разходите за заплати са включени и
възнагражденията на лицата, заемащи ръководни
длъжности, определени с акт, приет от Народното
събрание.
2. В разходите за заплати по поредни № 7, 8,
12 и 14 не се включват държавните училища и
обслужващи звена, финансирани по единни разходни стандарти.
3. В разходите за заплати по пореден № 4 не
са включени разходите за заплати на служителите
от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
и Главна дирекция „Охрана“ на Министерството
на правосъдието.“

Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за прилагане на
постановлението се осигуряват в рамките на
одобрените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. средства по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
§ 5. (1) В Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2010 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 31, 61 и 75 от 2010 г.) чл. 103 се отменя.
(2) За 2010 г. средства от централния бюджет
за парични награди и обучение по чл. 30 от
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71,
78 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.;
попр., бр. 66 от 2010 г.) не се предоставят по
бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8532

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 26
от 14 октомври 2010 г.

за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и реда за:
1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни

ВЕСТНИК
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обекти за търговия на дребно, които извършват
директни доставки на краен потребител, на
малки количества:
а) първични продукти – сурово мляко,
пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци и
прясна и охладена морска и сладководна риба;
б) прясно месо от птици и зайци, заклани
във фермата;
в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо
от едър и дребен дивеч;
2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект
за търговия на дребно, до други обекти за
търговия на дребно като странична, локална
и ограничена дейност;
3. вписването на лицата, извършващи директни доставки по т. 1, и регистрацията на обекти
за търговия на дребно, от които се извършва
доставка на храни по т. 2.
Чл. 2. (1) При производството на първичните
продукти по чл. 1, т. 1, буква „а“ се спазват
изискванията на Приложение І, Част А на
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., OB, бр. L 139
от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 852/2004).
(2) При производството на продуктите от
животински произход, предназначени за директни доставки по чл. 1, т. 1, букви „б“ и „в“, и
доставката на храни по чл. 1, т. 2 се прилагат
изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 .
Раздел ІІ
Директни доставки
Чл. 3. (1) Производството на сурово мляко,
яйца от кокошки и пъдпъдъци, прясно месо
от птици и зайци, предназначени за директна
доставка, се извършва в животновъдни обекти,
регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД).
(2) Първичното производство на пчелен
мед, предназначен за директна доставка, се
извършва в пчелини, регистрирани по реда
на Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и
идентификация на пчелните семейства (обн.,
ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 46 от 2008 г.).
(3) Директна доставка на риба могат да извършват лицата, на които е издадено разрешително за стопански риболов или са регистрирани
по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА).
(4) Отстрел на едър и дребен дивеч за
директни доставки се извършва само в ловно
стопанските райони, стопанисвани от лицата по
чл. 34, ал. 1 и параграф 69 от Закона за лова
и опазване на дивеча (ЗЛОД).
Чл. 4. (1) При директни доставки по чл. 1,
т. 1 до обект за търговия на дребно продуктите
се придружават с декларация за съответствие
съгласно приложение № 1.
(2) При директни доставки на пчелен мед
до обект за търговия на дребно се придружават
с декларация за съответствие съгласно приложение № 2.
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Чл. 5. (1) Лицата, извършващи директни
доставки с изключение на доставки на пчелен
мед и отстрелян дивеч, водят дневник, който
съдържа:
1. вид на продукта;
2. дневен добив/улов;
3. количество на директната доставка;
4. дата на производството и дата на доставката;
5. място на доставката;
6. име и подпис на производителя.
(2) Всички продукти по чл. 1, т. 1 се поставят
в подходящи опаковки, които не трябва да са
източник на замърсяване, с етикет, съдържащ
следната минимална информация:
1. номер на удостоверението за вписване в
списъка по чл. 39, ал. 1;
2. име и адрес на производителя/пункта за
обработка на дивеч;
3. наименование на продукта;
4. дата на производство;
5. нето тегло;
6. срок на трайност и условия на съхранение.
(3) Когато в друг нормативен акт е определено да се води дневник, който отговаря на
изискванията на ал. 1, същият може да бъде
използван за целите на тази наредба.
(4) Изискванията на ал. 2 не се прилагат
в случаите, когато директната доставка се извършва в опаковка, предоставена от крайния
потребител.
Раздел ІІІ
Директни доставки на първични продукти
Чл. 6. (1) Директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от
производител, който притежава индивидуална
млечна квота за директни продажби в размер
до 73 000 кг годишно, и не трябва да превишава размерът на разпределената индивидуална
млечна квота за директни продажби.
(2) Директна доставка на малки количества
сурово овче или козе или биволско мляко е
доставката, която се извършва от производител
и не превишава:
1. 35 % от месечния млеконадой – от ферми
за производство на овче или козе или биволско
мляко до 50 броя животни в период на лактация;
2. 30 % от месечния млеконадой – от ферми
за производство на овче или козе или биволско
мляко от 50 до 100 броя животни в период на
лактация;
3. 20 % от месечния млеконадой – от ферми
за производство на овче или козе или биволско мляко над 100 броя животни в период на
лактация.
Чл. 7. (1) Суровото мляко за директна доставка трябва да отговаря на следните изисквания:
1. за сурово краве мляко – показатели за
общ брой микроорганизми (ОБМ) до 100 000/
мл и за общ брой соматични клетки (ОБСК)
до 400 000/мл;
2. за сурово мляко от други видове животни – по показател ОБМ до 1 500 000/мл;
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3. да не съдържа остатъчни количества
инхибитори.
(2) Показателят ОБМ се изчислява като
средногеометрична стойност за период от
два месеца при взети две проби на месец, а
показателят ОБСК като средногеометрична
стойност за период от три месеца при взета
една проба на месец.
(3) Резултатите от анализите, извършени от
млекопреработвателното предприятие, се ползват и за суровото мляко за директни доставки.
(4) Производителите са длъжни да съхраняват
във фермата всички протоколи от анализите
на показателите по ал. 1 и 2.
Чл. 8. (1) Директна доставка на сурово мляко
до краен потребител, охладено до 4 – 6 °С, се
извършва до 24 часа от млеконадоя само от:
1. фермата, където е добито;
2. технологична инсталация (млекомат) за
сурово краве мляко, собственост на фермера,
чиято ферма е първа група, съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.;
изм., бр. 9 от 2009 г. и бр. 27 от 2010 г.), когато
инсталацията е регистрирана като временен
обект по чл. 12 от Закона за храните и е разположена в същата административна област;
3. технологична инсталация (млекомат) за
сурово овче, козе и биволско мляко, която е
собственост на фермера, регистрирана е като
временен обект по чл. 12 от Закона за храните
и е разположена в същата административна
област.
(2) Транспортирането на охладеното сурово
мляко от фермата до млекомата се извършва в
затворени, некорозивни съдове с двойни стени
при температура до 6 °С.
(3) Технологичната инсталация по ал. 1, т. 2
и 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да се намира в помещения или в обособени
зони, които са електрифицирани и е осигурена
доставка на студена и топла питейна вода;
2. да притежава автоматична промивна система за измиване на млечните пътища, както
и на зареждащия съд при неговата смяна;
3. повърхностите, предназначени да влизат
в контакт с млякото, да бъдат изработени от
материал, подходящ за контакт с храни;
4. да осигурява температура на суровото
мляко не повече от 4 до 6 °С и не по-малко
от 0 °C;
5. инсталацията до контейнерите за съхранение, включително отварящият кран, да бъде
конструирана така, че да се предотврати замърсяването на млякото, да бъде лесно подвижна
за почистване и дезинфекция;
6. да има записи от термометъра с външен
дисплей, които да се съхраняват от производителя най-малко една година;
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7. да има изключващо устройство в случай
на намаляване на захранването и последващо
покачване на температурата над 6 °C;
8. върху нея да е означена следната ясно
видима и четлива информация, която се актуализира:
а) описание на продукта (сурово непастьори
зирано мляко – по видове);
б) номер на животновъдния обект, име на
производителя, адрес и телефон за връзка;
в) номер на инсталацията, регистрирана като
временен обект по чл. 12 от Закона за храните;
г) дата на доене;
д) дата на зареждане на инсталацията.
(4) При зареждане на технологичната инсталация по ал. 1, т. 2 и 3 суровото мляко, което
е останало от предходното зареждане, трябва
да бъде отстранено и пренасочено за термична
обработка съгласно чл. 37.
(5) Производителят е длъжен да документира информацията по предходните алинеи и
да я съхранява за период от една година за
осигуряване на пълна проследяемост.
Чл. 9. Малки количества технологично непреработен пчелен мед са количества, които
не надвишават 40 % от годишния добив на
пчелина, но не повече от 2000 кг.
Чл. 10. (1) Пчелният мед трябва да е обособен в отделни партиди по видове с ясно
разграничено етикетиране и маркировка.
(2) Пчелният мед се съхранява в сухи чисти
помещения при температура до 25 °С и влажност на въздуха до 80 %, без достъп на пряка
слънчева светлина и в отсъствие на всякакви
други странични продукти или материали, с
изключение на оборудването за добив.
(3) Стойностите за показателите диастазна
активност, захари (инвертна захар и захароза
или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза), поленов анализ и хидроксиметилфурфурол
(ХМФ) трябва да съответстват на посочените в
приложение № 1 от Наредба № 9 от 2005 г. за
условията и реда за одобряване и регистрация
на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен
мед и пчелни продукти (ДВ, бр. 54 от 2005 г.).
За всяка партида се извършват лабораторни
изследвания на показателите по видове мед.
(4) Пчелният мед не трябва да съдържа:
1. механични примеси;
2. остатъци от ветеринарномедицински
продукти и препарати за растителна защита,
изкуствени подсладители, примеси, забранени
с чл. 22 и 24 от Закона за пчеларството, както и други препарати и примеси, влошаващи
качеството и застрашаващи безопасността на
продукта;
3. патогенни микроорганизми – причинители на заболявания по човека, пчелите и
пчелното пило.
Чл. 11. Лицата, извършващи директни доставки на пчелен мед, водят дневник, който
съдържа:
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1. добитото количество пчелен мед по
партиди;
2. реализираното за директна доставка количество мед по партиди и място на доставката;
3. предаденото количество пчелен мед по
партиди на преработвателно предприятие чрез
приемно-предавателния протокол;
4. количество пчелен мед, използвано за
подхранване на пчелните семейства.
Чл. 12. Директните доставки на малки количества пчелен мед могат да се извършват:
1. от пчелина;
2. до базари, тържища, пазари и обекти за
търговия на дребно с изключение на търговските
вериги, които извършват директна доставка на
крайни потребители.
Чл. 13. Директна доставка на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци е доставката, която се извършва от производител
и не превишава 40 % от дневното количество
добити яйца за всяка ферма, но не повече от
500 броя седмично.
Чл. 14. (1) Яйцата, предназначени за директна
доставка, трябва:
1. да се съхраняват в помещения при температура над 5 °С и под 18 °С;
2. да бъдат доставени на потребителя найкъсно до 28 дни, след като са снесени.
(2) Разпоредбите на Наредба № 1 от 2008 г.
за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), които уреждат
окачествяването, маркирането и опаковането на
яйцата, не се прилагат за яйца, предназначени
за директна доставка.
(3) Забранява се директна доставка на яйца
за люпене, счупени, пукнати яйца, яйца с не
напълно развита черупка и инкубирани яйца.
Чл. 15. (1) Яйца за директни доставки се
добиват в животновъдни обекти, които са свободни от салмонелозни заболявания.
(2) Производителят на яйца за директни
доставки е длъжен да съхранява и предоставя на
контролните органи документи от лабораторни
анализи, издадени от акредитирана лаборатория,
в които е отразено, че животновъдният обект по
ал. 1 е свободен от салмонелозни заболявания.
Чл. 16. Директните доставки на малки количества яйца могат да се извършват:
1. до краен потребител или местен обект
за търговия на дребно, разположен в същата
административна област, на който е ползвател,
наемател или собственик извършващият доставката първичен производител (фермер или
сдружение на фермери);
2. до местни обекти за обществено хранене,
разположени в същата административна област;
3. до общински пазари, разположени в същата административна област.
Чл. 17. Малки количества прясна и охладена
морска и сладководна риба са до 30 % от годишния улов, но не повече от 2000 кг годишно.
Чл. 18. Директната доставка на малки количества риба може да бъде извършена, когато
рибата:
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1. е уловена във водоемите, предназначени за
стопански риболов, или е произведена в рибовъдно стопанство, регистрирано по чл. 25 ЗРА;
2. е доставена до 6 часа от улова или до
2 часа от разтоварването;
3. се съхранява при следните условия:
а) за жива риба от сладководни водоеми – в
живарници (басейни) за съхранение на количества до 1 тон жива риба в условия на водната
среда, които са близки до естествените по
отношение на разтворен кислород във водата
(над 7 mg/l и температура 10 – 20 °C);
б) за охладена риба – незабавно след улова
рибата се умъртвява и измива с питейна вода,
след което се охлажда и съхранява с лед до
температура, близка до температурата на топящия се лед, в срок до 2 денонощия.
Чл. 19. (1) Директни доставки на малки
количества риба се извършват:
1. от риболовния съд;
2. на кейовите площадки – пристанища;
3. на лодкостоянки;
4. от рибовъдно стопанство.
(2) Директни доставки на малки количества
риба се извършват само до краен потребител или
местен обект за търговия на дребно, разположен
в същата административна област или в една
най-близка съседна административна област в
близост до местата по ал. 1, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият
доставката първичен производител (рибар или
сдружение на рибари).
(3) Директните доставки по ал. 1 се извършват:
1. на специализирани наклонени маси (щандове, сергии), лесни за измиване и почистване;
2. в клетки от мрежа, намиращи се във вод
ната среда или в оборудвани вани на сушата
или върху платформи във водоема и специализирани складови басейни;
3. от риболовния кораб.
Раздел ІV
Директни доставки на малко количество месо
от птици и зайци, заклани във фермата
Чл. 20. Малко количество месо от заклани
във фермата домашни птици и зайци е до
40 % от всеки вид, предназначен за клане, но
не повече от:
1. 600 броя пилета бройлери на месец;
2. 100 броя водоплаващи и пуйки на месец;
3. 500 броя други видове птици на месец;
4. 100 броя зайци на месец.
Чл. 21. Клането, обезкървяването, оскубването, одирането и изкормването и разфасоването
на птиците и зайците за директна доставка се
извършва в обособено за тази цел помещение/я,
в което/ито работните места за всяка операция
са разделени по време или място.
Чл. 22. (1) Месото от птици и зайци се охлажда веднага до температура от минус 2 до
4 °С, след което може да се съхранява за срок
до 3 дни при тази температура.
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(2) Охладеното по ал. 1 месо от птици и
зайци се превозва в специализирани транспортни
средства, които могат лесно да се почистват
и дезинфекцират.
Чл. 23. Директни доставки на малки количества месо от птици и зайци се извършват:
1. в обособено помещение във фермата,
където е произведен продуктът;
2. до местен обект за търговия на дребно,
разположен в същата административна област,
на който е ползвател, наемател или собственик
извършващият доставката първичен производител (фермер или сдружение на фермери), които
го доставят като прясно птиче и заешко месо
до краен потребител.
Раздел V
Директна доставка на отстрелян дивеч и месо
от дивеч
Чл. 24. (1) Малки количества отстрелян
дивеч са:
1. до 10 броя едър дивеч на ловец годишно;
2. до 50 броя дребен дивеч на ловец годишно.
(2) Количествата по ал. 1 не трябва да превишават количествата, определени в утвърдения
по реда на ЗЛОД план за ползване на дивеча
от лицата по чл. 3, ал. 4.
(3) Малки количества месо от отстрелян
дивеч е месо, добито от количествата отстрелян
дивеч по ал. 1.
Чл. 25. Директна доставка на месо от отстрелян дивеч се извършва само от пунктовете
за обработка на дивеч от лицата по чл. 3, ал. 4.
Чл. 26. (1) Незабавно след отстрела дивечът
подлежи на преглед от обучено лице, преминало обучение по план, одобрен със заповед
на генералния директор на НВМС, на което
е издадено удостоверение за завършен курс
„Обучено лице“ от ръководителя на Изпълнителната агенция по горите.
(2) Обученото лице възможно най-бързо
след отстрела на едрия дивеч изважда от трупа
стомаха и червата, оставя кръвта да се отцеди
и извършва преглед на трупа и на всички извадени вътрешности, а при отстрел на дребен
дивеч извършва преглед на трупа, за да установи
има ли признаци, които показват, че месото
може да изложи на риск здравето на хората.
(3) В случай че обученото лице не констатира
необичайни признаци по време на прегледа,
не е забелязало необичайно поведение на животното, преди да бъде убито, и няма никакви
съмнения за замърсяване на околната среда,
попълва декларация по приложение № 3:
1. при едър дивеч – индивидуално за всяко
животно, като я прикрепва към тялото на
животното;
2. при дребен дивеч – за целия брой животни, отстреляни по време на лова от един
животински вид.
(4) В случай че обученото лице е констатирало обстоятелствата по ал. 3, уведомява
РВМС, на чиято територия е извършен отстрела,
и представя за преглед на официалния вете
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ринарен лекар трупа и всички вътрешности
с изключение на стомаха и червата, като не
допуска извършването на директната доставка.
Чл. 27. (1) Възможно най-бързо след отстрела дивечът се доставя до пункт за обработка
на дивеч.
(2) Когато доставката отнема повече от
два часа от момента на отстрела, трупът се
охлажда, като температурата за цялото месо
при едър дивеч не трябва да надвишава 7 °C,
а при дребен дивеч 4 °C. Когато климатичните
условия позволяват, не е необходимо активно
охлаждане.
Чл. 28. (1) Възможно най-бързо след доставянето на дивеча в пункта официалният
ветеринарен лекар извършва преглед на трупа.
(2) Официалният ветеринарен лекар отразява
в дневник броя на отстреляния дивеч, резултатите от прегледа и следи за количеството
на директните доставки, определени в чл. 24.
(3) Изкормването на дребния дивеч трябва
да се извърши или да приключи без забавяне
след доставянето на дивеча в пункта за обработка на дивеч.
(4) След одиране или оскубване на дивеча
месото се обработва и съхранява при подходящи
условия така, че температурата на цялото месо
да не надвишава:
1. 7°С за месо от едър дивеч – със срок на
трайност до седем дни;
2. 4°С за месо от дребен дивеч – със срок
на трайност до десет дни.
(5) Отстреляният дивеч не се замразява.
(6) Дивечът, възприемчив към трихинела,
задължително се изследва в акредитирана
лаборатория и се доставя след получаване на
протокол от анализ с отрицателен резултат.
(7) До излизане на резултатите от изследването за трихинела всички части на дивеча
трябва да могат до бъдат идентифицирани като
принадлежащи към определен труп.
(8) Трупът на едрия дивеч, както и всяка
половина или третина, които ще бъдат реализирани неопаковани, се маркират по подходящ
и хигиенен начин с етикет, съдържащ информацията по чл. 5, ал. 2, и партиден номер, който
да го свързва с животното, от което е добито.
(9) Пунктът за обработка на дивеча трябва
да отговаря на изискванията на Регламент
(ЕО) № 852/2004 и да е вписан в списъка по
чл. 39, ал. 1.
Чл. 29. В пункта за обработка на дивеч се
води и съхранява в срок от 3 години следната
документация:
1. дневник за постъпилия в пункта отстрелян
дивеч, съдържащ следната информация:
а) дата на постъпване на отстреляния дивеч;
б) вид на дивеча;
в) партиден номер;
г) номер на декларация от обучено лице;
д) номер на протокол от лабораторно изследване за наличие на трихинела, когато е
необходимо;
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2. дневник за обработка на месо от дивеч,
съдържащ следната информация:
а) дата на добива или обработката;
б) вид дивеч;
в) начин на обработка;
г) количество (в килограми или бройки);
д) номер на декларацията по приложение
№ 3;
е) предназначение и място на доставка на
месото от дивеч;
ж) резултата от прегледа по чл. 28, ал. 1;
3. протоколи от лабораторни анализи по
чл. 28, ал. 6;
4. записи от температурните режими, включени в контролна карта или в дневника по т. 2.
Чл. 30. (1) Месото от дивеч се опакова
непосредствено след обработката му.
(2) Върху опаковките на месото от дивеч
се поставя етикет, съдържащ информацията
по чл. 5, ал. 2, и партиден номер, който да го
свързва с животното или животните, от които
е добито.
Чл. 31. (1) Директна доставка на дивечово
месо се извършва до 3 дни от датата на обработка.
(2) Директна доставка на дивечово месо
се извършва със специализирани транспортни
средства или специално оборудвани контейнери
така, че температурата на цялото месото да не
надвишава 7 °С за месо от едър дивеч и 4 °С
за месо от дребен дивеч.
Чл. 32. Месото от дивеч може да се доставя
директно до краен потребител или до обект за
търговия на дребно в същата административна
област или в две съседни административни
области.
Раздел VІ
Доставка на храни от животински произход,
обработени и/или преработени в обект за
търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и
ограничена дейност
Чл. 33. (1) Доставка на храни от обекти за
търговия на дребно до друг обект за търговия
на дребно като странична, локална и ограничена
дейност може да се извършва само от обекти
за търговия на дребно, на които са ползватели, наематели или собственици фермери или
сдружение на фермери.
(2) Обектите за търговия на дребно по ал. 1
могат да бъдат разположени на територията на
животновъдния обект или в административната
област по регистрация на животновъдния обект.
(3) Храните, доставяни от обекта за търговия
на дребно по ал. 1 до друг обект за търговия
на дребно, трябва да бъдат произведени чрез
обработка и/или преработка на:
1. сурово мляко, произведено в собствената
ферма, отговарящо на изискванията по чл. 7;
2. охладено месо от домашни двукопитни
животни, птици, зайци и щрауси, отгледани в
собствената ферма, заклани в кланици.
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(4) Количествата сурово мляко и месо по
ал. 3, доставени за обработка и/или преработка, и произведените от тях продукти трябва да
бъдат съобразени с капацитета на обекта за
търговия на дребно.
Чл. 34. (1) Не повече от 40 % от храните
по чл. 33, ал. 3 могат да се доставят до други
обекти за търговия на дребно, които се намират в същата административна област и в една
най-близка съседна административна област.
(2) Доставените по ал. 1 храни се придружават с декларация по приложение № 1.
Чл. 35. (1) В обекта за търговия на дребно
по чл. 33, ал. 1 се води дневник, който съдържа:
1. дата на приемане на суровото мляко
или месото по чл. 33, ал. 2, партида/дата на
производство, вид и количество;
2. номер и дата на издаване на декларацията
по приложение № 1, придружаваща суровото
мляко, или търговския документ, придружаващ
месото от кланицата;
3. произход (име или фирма на производителя) и/или име и регистрационен номер на
кланицата, номер и дата на търговския документ;
4. дата и количество на вложените продукти;
5. вид и количество на произведените храни
и партиден номер/дата на производство;
6. дата, място и количество на доставката
по чл. 34.
(2) Забранява се използването на входящи
продукти, на чиито етикети е отбелязано, че
съдържат или се състоят от генетично модифицирани организми.
Чл. 36. (1) Преработката на храни в обекта за
търговия на дребно по чл. 33, ал. 1 се извършва въз основа на технологична документация,
която включва:
1. суровини и входящи продукти;
2. описание на технологичния процес, включително оборудването, съдовете, спомагателните материали и повърхности, разрешени за
контакт с храни;
3. срок на трайност, температура на съхранение на произведените храни;
4. начин и условия на транспортиране на
произведените продукти;
5. вид на опаковката на храната – еднократна, предназначена за контакт с храни;
6. етикет на храната, съдържащ следната
информация:
а) регистрационен номер на обекта съгласно
чл. 40;
б) наименование на храната;
в) количество на храната;
г) състав на храната;
д) партиден номер и/или дата на обработка/
преработка;
е) производител, адрес на обекта и телефони
за връзка;
ж) срок на трайност или минимална трайност;
з) условия на съхранение;
и) начин на употреба.
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(2) Лицата, извършващи обработка и/или
преработка на храни, са длъжни да извършват
лабораторни изследвания за гарантиране на
безопасността на храните и съхраняват копия
от протоколите по чл. 7, ал. 4.
Чл. 37. При преработката на сурово мляко и
производството на млечни продукти се спазват
следните специфични изисквания:
1. при транспортирането на суровото мляко
се поддържа студена верига, като температурата
на млякото не трябва да бъде по-висока от 10°С;
2. суровото мляко трябва да бъде термично
обработено след добива в срок до:
а) 2 часа, ако е неохладено;
б) 24 часа при температура на съхранение
до 6 – 8°С;
в) 36 часа при температура на съхранение
до 4 – 6°С;
г) 48 часа при температура на съхранение
до 2 – 4°С;
3. термична обработка на мляко се извършва чрез:
а) висока температура за кратко време (наймалко 72°C за 15 секунди);
б) ниска температура за дълго време (наймалко 63°C за 30 минути);
4. след термичната обработка млякото се
охлажда до 2 часа;
5. в млечните продукти мога да се влагат млечно-кисели закваски, сирищни маи,
подправки и други входящи продукти без добавки по смисъла на Наредба № 8 от 2002 г.
за изискванията към използване на добавки в
храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм., бр. 3
от 2005 г.; бр. 70 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г. и
бр. 46 от 2010 г.) в съответствие с технологичната документация на продукта;
6. за зреене и съхранение на млечни продукти
се използват съоръжения и съдове, които са
емайлирани, дървени или пластмасови; оборудването и контактните повърхности на съдовете
трябва да бъдат изработени от материали, подходящи за работа с храни, които позволяват
лесно почистване, измиване и дезинфекциране
след всяко използване;
7. съоръженията, използвани за термична
обработка на суровото мляко, и тези за зреене
и съхранение трябва да бъдат снабдени с измервателни уреди за отчитане и контролиране
на температурата, съгласно технологичната
документация по чл. 36, ал. 1; за отчетените
температурни стойности се съхраняват записи
на хартиен носител;
8. млечните продукти се транспортират при
температура от 2 до 6°С в специализирани
транспортни средства, които могат лесно да
се почистват и дезинфекцират.
Чл. 38. При обработката и/или преработката на месо се спазват следните специфични
изисквания:
1. месото трябва да бъде обработено и/или
преработено до 72 часа от датата на клане на
животните;
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2. месото, предназначено за обработката и/
или преработката, постъпва в производствените
помещения постепенно в зависимост от нуждите
на технологичния процес;
3. при обработката и/или преработката на
месото се поддържа температура 3°C за субпродуктите, 4°С за птиче месо и 7°C за другото
месо чрез температура на околната среда, която не надвишава 12°C, или чрез алтернативна
система, постигаща същия ефект;
4. когато в помещенията се извършва
обработка на месо от различни животински
видове, се предприемат мерки за избягване
на кръстосано замърсяване, при необходимост
чрез отделяне на операциите, извършвани за
различните видове животни по място или време;
5. месото се съхранява и транспортира при
подходящи условия така, че температурата на
месото да не надвишава:
а) 4°С за птиче месо;
б) 3°С за субпродукти;
в) 7°С за месо от домашни двукопитни;
6. неопакованото месо трябва да се съхранява
и транспортира отделно от опакованото месо,
освен когато се съхранява и транспортира по
различно време или по такъв начин, че опаковъчният материал и начинът на съхраняване
и транспортиране не могат да бъдат източник
за заразяване на месото;
7. непосредствено след приготвянето мляното месо и месните заготовки трябва да бъдат
охладени до вътрешна температура, която не
надвишава 2° C за мляното месо и 4° C за месните заготовки, като тази температура трябва
да бъде запазена по време на съхранение и
транспорт;
8. забранява се замразяването на месо, мляно
месо и месни заготовки в обекта.
Раздел VІІ
Вписване на лицата, извършващи директна
доставка, и регистрация на обекти за търговия
на дребно като странична, локална и ограничена дейност
Чл. 39. (1) Директни доставки на продукти
по чл. 1, т. 1 могат да извършват лица, вписани
в списък на регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) по местонахождение
на фермата или на ловностопанския район.
(2) За вписване в списъка по ал.1 производителите на продуктите по чл. 1, т. 1, букви „а“ и
„б“ подават до директора на РВМС заявление,
което съдържа:
1. име и адрес, съответно наименование,
седалище, адрес на управление на заявителя
и единен идентификационен код по Закона
за търговския регистър или код по БУЛСТАТ;
2. местонахождение и/или адрес на фермата;
3. наименование на продуктите, които заявителят ще доставя.
(3) За вписване в списъка по ал. 1 лицата
по чл. 3, ал. 4 подават до директора на РВМС
заявление, което съдържа:
1. списъци на ловните дружини, съдържащи
наименование на дружината, местонахождение
и площ на ловностопанския район, имената на
ловците, членуващи в тях;
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2. решение за избор на председател и ръководство на дружината;
3. местонахождение и капацитет на пункта
за обработка на дивеч;
4. решение за избор на отговорни лица за
хигиената и поддръжката на пункта за обработка на дивеч и правила за организацията на
дейността в пункта;
5. вида на дивеча, от който ще се добива
месото;
6. договор за наем или ползване на пункта.
(4) Директорът на РВМС вписва лицата в
списък и им издава удостоверение за вписване:
1. в 7-дневен срок от подаване на заявлението при извършване на директни доставки
на първични продукти по чл. 1, т. 1, буква „а“
с изключение на сурово мляко;
2. в 10-дневен срок от подаване на заявлението и след проверка на място при извършване на директни доставки на сурово мляко и
продуктите по чл. 1, т. 1, букви „б“ и „в“.
(5) Списъкът по ал. 4 съдържа данните по
ал. 2 и 3, както и номера и датата на издаденото удостоверение за вписване.
(6) Въз основа на списъците на всички РВМС
в Националната ветеринарномедицинска служба
(НВМС) се създава база данни в електронен вид
за лицата по ал.1 и се публикува на интернет
страницата на НВМС.
Чл. 40. (1) Обработка и/или преработка на
храни по чл. 1, т. 2 се извършват в обекти за
търговия на дребно, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните.
(2) Лицата, извършващи обработка/преработка на храни по чл. 1, т. 2, подават заявление
за регистрация до директора на РВМС, което
съдържа информацията по чл. 12, ал. 3 от Закона за храните, както и:
1. копие на удостоверение за регистрация
на животновъдния обект;
2. копие от удостоверението за вписване по
чл. 39, ал. 1;
3. при преработка на сурово краве мляко – копие от удостоверение за разпределена
индивидуална млечна квота за директни продажби;
4. копие от протоколите от анализ на проби
сурово мляко по чл. 7, ал. 4;
5. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 ЗВД.
(3) При подаване на заявлението лицата
по ал. 2 посочват съседната административна
област, в която ще бъдат доставяни храните
по чл. 34.
Чл. 41. (1) Обектите за търговия на дребно,
получили удостоверение за регистрация по реда
на чл. 40, се вписват от РВМС в регистъра по
чл. 14 от Закона за храните в самостоятелно
обособена група.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 40.
Чл. 42. (1) При установяване на неизпълнение на изискванията на наредбата директорът
на съответната РВМС налага административно
наказание по чл. 44а от Закона за храните.
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(2) Заличаването на вписването на лицата по
реда на чл. 39, извършващи директни доставки
по чл. 1, т. 1, се извършва по реда на чл. 16
от Закона за храните.
Чл. 43. Контролът по изпълнението на
изискванията на тази наредба се извършва по
реда на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния
контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството
в областта на фуражите и храните и правилата
за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С тази наредба се създават национални правила, регулиращи дейностите и лицата
за прилагане на изключенията, предвидени в
чл. 1, параграф 3, букви „в“ – „д“ и параграф 5,
букви „а“ и „б“ на Регламент (ЕО) № 853/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински
произход (обн., OB, бр. L 226 от 25.6.2004 г.).
§ 2. По смисъла на тази наредба: се прилагат
определенията, предвидени в Регламент (ЕО)
№ 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004.
1. „Търговия на дребно“ означава преработката и/или обработката на храни, тяхното
съхранение при продажба или доставка до
крайния потребител и включва заведения за
обществено хранене и магазини.
2. „Краен потребител“ означава последния
потребител на даден хранителен продукт, който
няма да използва храната като част от операция
или дейност на предприятие за производство
на храни.
3. „Първично производство“ означава производството, отглеждането на първични продук
ти, включително събиране на реколта, доене
и животновъдство на стопански начала преди
клане. То включва също лов и риболов и събиране на диви растения.
4. „Странична дейност“ означава доставката
на не повече от 40 % от произведените храни от
животински произход в обекта за търговия на
дребно до други обекти за търговия на дребно.
5. „Локална дейност“ означава доставка на
храни от животински произход от обект за
търговия на дребно до други обекти за търговия на дребно, разположени само в същата
административна област или в една най-близка
съседна административна област.
6. „Ограничена дейност“ означава доставка на
храни от животински произход до други обекти
за търговия на дребно само от обект за търговия
на дребно, на който са ползватели, наематели
или собственици фермери, и получени само от
обработка и/или преработка на сурово мляко,
произведено в собствената ферма, или месо,
добито от животни, отгледани в собствената
ферма/и и заклани в кланици.
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7. „Животновъден обект“ е всяко място,
където временно или постоянно се отглеждат
или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
8. „Ферма“ е най-малката производствена единица за отглеждане на определен вид животни,
в която се произвежда животинска продукция.
9. „Пункт за обработка на отстрелян дивеч“
е помещение или помещения за обработка и
съхранение на отстрелян дивеч, собственик,
наемател или ползвател на който са лицата по
чл.3, ал.4, с цел директна доставка на малки
количества месо от дивеч до краен потребител
или до обект за търговия на дребно.
10. „Административна област“ е област по
смисъла на Закона за административно-териториалното деление на Република България,
като област София-град и Софийска област
се приемат за една административна област.
11. Директните доставки на краве мляко и
млечните продукти от краве мляко са директни
продажби за целите на квотната система за
краве мляко и се извършват от производители,
които притежават индивидуална млечна квота
за директни продажби по смисъла на Наредба
№ 23 от 2007 г. за управление на националната
млечна квота (обн., ДВ, бр. 108 от 2007 г.; изм.,
бр. 76 от 2008 г.) и Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти.
12. „Рибовъдни стопанства“ са всички обекти
по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
13. „Ловностопански район“ е определена
територия, предоставена за стопанисване на
дивеч на популационен принцип.
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21б
от Закона за храните.
§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива 98/34/EО на Европейския парламент
и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне
на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (обн., ОВ, бр. L
204, 21.7.1998 г.).
§ 5. Изпълнението на тази наредба се възлага на генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба.
§ 6. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1 и чл. 34, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ по ред ............../ дата ..................
Долуподписаният ....................................................
(трите имена)
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в качеството си на .................................................
(лице, извършващо директна
доставка/собственик, наемател
или ползвател на обект за
търговия на дребно)
Произход на доставката ........................................
..................................................................................
(име по вписване/регистрация, адрес и номер на
животновъдния обект, обекта за търговия на дребно
или пункта за обработка на дивеч гр./с., община,
област, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел.)
Вписан по чл. 39 от наредбата с удостоверение
№ ..............................................................................
Регистриран по чл. 12 от Закона за храните с
удостоверение № ....................................................
С документа гарантирам, че продуктите, които са
описани, са добити, обработени и/или преработени
при спазване на изискванията на Наредба № 26 от
2010 г. за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход и са предназначени за
директна доставка до:
1. краен потребител .............................................. ;
2. магазин (адрес, област) ................................... ;
3. заведение за обществено хранене (адрес, област)
..................................................................................
№

Продукт

Количество
(kg)

Партиден
№/дата на
производство

Срок на
трайност
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бл. ........, вх. ..........., етаж ......, ап. ..................... ,
тел. ............................, моб. тел. ........................... ,
собственик на животновъден обект (пчелин) с рег.
№ ....................., находящ се на адрес:
област ………………………………, община ..................... ,
гр./с. ..........................., ул. .................., № .......... ,
местност……………………………… имот ........................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРЕЗ 20 …. г.:
Добитият пчелен мед е произведен при следните условия:
1) при отглеждането на пчелите и пчелното
пило не са използвани антибиотици, сулфонамиди, нитрофурани и други забранени за употреба
ветеринарномедицински продукти;
2) не са влагани захар и други подсладители
по време на медосбора, както и примеси, фалшифициращи и имитиращи вещества;
3) не са използвани препарати и репеленти,
които могат да повлияят на качеството на продуктите.
Пчелният мед отговаря на изискванията на
Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества
суровини и храни от животински произход.
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата/час и място на доставката .....................
.............................................................................
Доставчик: .................... Приел доставката: .........
(име и подпис)
(име и подпис)

Приложение № 3
към чл. 26, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Продуктите са предназначени за:
1. директна консумация;
2. консумация след термична преработка;
3. обработка и/или преработка.
Дата/час и място на доставката: ....................
..................................................................................
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Доставчик: .....................
Приел
(име и подпис)
доставката: ..............
(име и подпис)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
при извършване на директни доставки на малки количества пчелен мед
№ ……../……… 20… г.
Долуподписаният производител на пчелен
мед .......................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
с постоянен адрес:
област ........................, община ............................ ,
гр./с. ....................................................................... ,
ул. (кв.) .................................. №........................... ,

за извършен преглед на отстрелян дивеч
№ .... от ..... г.
От ............................................................................
(име, презиме, фамилия)
Обучено лице – удостоверение №.........................
Държавно ловно стопанство..................................
Декларирам, че отстреляният дивеч:
..................................................................................
(вид, възраст, пол)
е отстрелян на ........................................................
(часа, дата, местност)
е изкормен ............................................................. ,
(часа и дата)
не е показал нарушения във външния вид, поведението и държанието преди отстрела. При следсмъртния преглед на трупа, кухините и органите не
се установяват изменения и замърсявания, които
могат да представляват риск за здравето на човека. Тази декларация се издава в два екземпляра,
като оригиналът съпровожда трупа до съответния
пункт за обработка на дивеч, а вторият екземпляр
остава в обученото лице.
Обучено лице: ...........
(подпис)
Дата ...........................
Място ........................
8366

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените
изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с трансевропейската железопътна система(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.;
попр., бр. 60 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г.,
бр. 55 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм.,
бр. 88 от 2007 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите „подвижния състав“ се заменят с „превозните средства“, а думите „трансевропейската железопътна
система“ с „железопътната система в рамките
на Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите: „трансевропейската железопътна система“ се заменят с „железопътната
система в рамките на Европейския съюз“, поставя се запетая и се добавя: „които трябва да
съответстват на разпоредбите за безопасност
в железопътния транспорт.“;
б) в т. 8 след думите „структурни подсистеми“
се добавя и „превозни средства“;
в) т. 9 и 10 се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за:
1. метрополитена, градския трамваен транспорт и други теснолинейни железопътни системи;
2. мрежи, които са функционално отделени
от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършването на местни,
градски и извънградски пътнически услуги, както
и железопътни предприятия, които оперират
единствено по тези мрежи;
3. железопътна инфраструктура и превозни
средства, предназначени за местно, туристическо
ползване и ползване с историческо значение.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „декларация“ се заменя с
„ЕО декларация“.
2. В ал. 3 след думите „процедура/и за
оценяване“ се поставя запетая и се добавя
„посочена/и в съответната ТСОС“.
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) За осъществяване на оперативната
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките на
Европейския съюз националната железопътна
система се разделя на подсистеми, посочени в
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част Б на приложение № 1, като за всяка една
от тях се определят специфични съществени
изисквания.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „трансевропейската
железопътна система“ се заменят с „железопътната система в рамките на Европейския съюз“.
2. В ал. 2 думата „декларация“ се заменя с
„ЕО декларация“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 текстът след „(ТСОС)“ се заличава.
2. В ал. 2 текстът след думите „се прилагат“
се заменя с „националните правила за безопасност или техническите правила за съответната
подсистема съгласно чл. 29“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Оперативно съвместими и отговарящи
на съответните съществени изисквания са онези
структурни подсистеми, изграждащи железопътната система, които имат ЕО декларация
за проверка.“
§ 7. В чл. 9:
1. В текста на чл. 9 думата „сигурността“ се
заменя с „безопасността“.
2. В т. 2 думата „сигурно“ се заменя с „безопасно“ и се създава второ изречение:
„Параметрите на спирачното оборудване
трябва да са такива, че да осигуряват възможност за спиране при максималната разрешена
скорост в определения спирачен път.“
3. В т. 5 думата „сигурността“ се заменя с
„безопасността“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За гарантиране надеждността и
безопасността на железопътната система е необходимо контролирането и поддържането на
съставните елементи, участващи в движението
на влаковете, да се провежда и регистрира по
начин, осигуряващ функционирането им при
определените условия.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В текста на ал. 1 думата „сигурността“ се
заменя с „безопасността“.
2. В т. 1 думата „сигурността“ се заменя с
„безопасността“.
§ 10. В чл. 16, ал. 1 думата „сигурността“
се заменя с „безопасността“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
2. В ал. 3 думите „цялата трансевропейска
железопътна система“ се заменят с „железопътната система в рамките на Европейския съюз“.
§ 12. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста на ал. 1 думата „сигурността“ се
заменя с „безопасността“.
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2. В т. 2 думата „сигурността“ се заменя с
„безопасността“.
3. В т. 4 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“, а думите „трансевропейската
железопътна система“ се заменят с „железопътната система в рамките на Европейския съюз“.
4. В т. 8 думата „сигурност“ се заменя с
„безопасност“.
§ 13. В чл. 19, ал. 1 думата „сигурността“ се
заменя с „безопасността“, а след думите „експлоатационните правила“ се добавя „за работа“.
§ 14. В чл. 20 думата „сигурност“ се заменя
с „безопасност.“
§ 15. В чл. 21, ал. 5 думата „сигурността“
се заменя с думата „безопасността“.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяка една подсистема трябва да отговаря на съответната ТСОС при въвеждането є
в експлоатация, модернизирането или подновяването, както и по време на експлоатацията
є, за да се изпълнят съществените изисквания
за постигане на оперативна съвместимост на
националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.“
2. В ал. 2 думите „или отделни техни елементи“ се заменят с „и една ТСОС може да се
отнася за няколко подсистеми“.
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Техническите спецификации за оперативна съвместимост поетапно трябва да включат
изисквания относно цялата железопътна система
на Европейския съюз, включително достъпа
до терминали и пристанища, с изключение на
случаите на отклонения от ТСОС по чл. 26.
(8) До осъществяването на условието по
ал. 7 разрешение за въвеждане в експлоатация
се предоставя в съответствие с националните
правила за безопасност или с определените
технически правила за всяка подсистема.
(9) Разрешения по ал. 8 се издават за въвеждане в експлоатация на превозни средства и
подсистеми за контрол, управление и сигнализация на борда на влака, които ще се използват
за участък от железопътната инфраструктура,
необхваната от ТСОС, и на подсистемите на
инфраструктура, енергия, контрол, управление и
сигнализация по железопътна линия, в участъци
от инфраструктурата, която все още не попада
в обхвата на ТСОС.
(10) Разрешения по ал. 8 за превозни средства, които ще се използват в участък от
инфраструктурата, необхваната от ТСОС, се
издават в съответствие с глава четвърта, раздел
ІV и националните правила за безопасност или
техническите правила по чл. 29.
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(11) В случай на изпълнение на проекти
в напреднал етап на развитие или които са
предмет на договор, който се изпълнява, когато се публикува съответната група от ТСОС,
не прилага нови и/или преразгледани ТСОС.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „сферата на приложение“ се заменят с „обхвата, съгласно приложение № 1“;
б) т. 9 се изменя така:
„9. препратки към европейски или международни стандарти или спецификации, или
техническа документация, издадена от Европейската железопътна агенция, които се считат за
приложения към съответната ТСОС и стават
задължителни от момента на прилагането є.
В случай, че липсват такива стандарти или
спецификации или техническа документация
и тяхното разработване предстои, се направи
препратка към други документи, които са публично достъпни;“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато ТСОС влиза в сила, в нея може
да бъде определен преходен период за железопътни детайли, посочени в същата ТСОС като
съставни елементи на оперативната съвместимост, които вече са пуснати на пазара. Такива
съставни елементи трябва да съответстват на
изискванията на чл. 2, ал. 1 и 2.“
§ 18. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Специфични случаи по отношение
на част от националната железопътна система
могат да възникнат поради:
1. географски или топографски ограничения
или такива, свързани с инфраструктурата в
урбанизирани територии;
2. ограничения, влияещи на съвместимостта
със съществуващата система;
3. строителен габарит, натоварване и междурелсово разстояние, превозно средство, предназначено за местно или регионално ползване
или с историческо значение, както и превозно
средство с произход от или предназначено за
страни извън Европейския съюз – за части от
националната железопътна система, изолирани
от железопътна система в Европейския съюз.
(2) За специфичните случаи по ал. 1 в ТСОС
могат да бъдат включени специални разпоредби
с временен или постоянен характер, като за
всеки специфичен случай се определят правилата за прилагане на елементите по чл. 23,
ал. 1, т. 3, 5 – 7, ал. 2 и 4.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря
за изготвянето на специалните разпоредби по
ал. 2 и предлага на Европейската железопътна
агенция включването им в съответните ТСОС.“
§ 19. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „не се прилагат“ се
поставя запетая и се добавя „когато не предвиждат специални условия“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. при проект за нова подсистема, за подновяването или модернизирането на съществуваща подсистема или за всеки елемент, посочен
в чл. 1, ал. 1, т. 1, когато е в напреднал етап
на развитие или е предмет на договор, който
се изпълнява по времето на публикуване на
тези ТСОС;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. при проект за подновяване или модернизиране на съществуваща подсистема, когато
габаритите на натоварване, междурелсието,
разстоянието между коловозите или напрежението на електрическата мрежа в тези ТСОС
не са съвместими с тези на съществуващата
подсистема;“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. за превозни средства, движещи се от или
за трети страни, чието междурелсие е различно
от това на основната железопътна мрежа в
рамките на Европейския съюз.“
5. Алинея 3 се отменя.
§ 20. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) В случаите по чл. 26, ал. 1
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него лице изпраща на Европейската комисия
искане за отклонение с приложено към него
досие, съдържащо информацията по чл. 28.
(2) В случая по чл. 26, ал. 1, т. 1 в срок до
една година от влизането в сила на съответната
ТСОС лицето по ал. 1 изпраща до Европейската
комисия списък на проектите в Република България, които са в напреднал етап на развитие.
(3) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5
Европейската комисия проверява дали досието
отговаря изискванията за него и изпраща уведомление за резултатите от проверката, като
може да изготви препоръка относно спецификациите, които да се приложат.
(4) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5
отклонението може да се прилага незабавно във
вида на алтернативните разпоредби, посочени
в искането по ал. 1.
(5) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2, 4 и
6 Европейската комисия взема решение за
допускане на отклонение, като решението по
чл. 26, ал. 1, т. 2 не се отнася до габарита на
натоварването и междурелсието.
(6) Решението по ал. 5 се приема в срок до
6 месеца от изпращане на искането по ал. 1.
Когато в този срок Европейската комисия не
е изготвила решение, тогава искането се счита
за прието.
(7) В случая по чл. 26, ал. 1, т. 6 до изготвянето на решение от Европейската комисия
отклонението може да се прилага.
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(8) Европейската комисия информира всички държави-членки за проверката по ал. 3 и
решенията по ал. 5.“
§ 21. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Предложение за допускане на
отклонение от определени ТСОС или части от
тях може да прави всяко заинтересовано лице.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. описание на случая, за който се иска
отклонение;
2. ТСОС или частта от нея, от която се иска
отклонение;
3. алтернативните разпоредби, които ще се
прилагат;
4. обосновка за напредналия етап на развитие на проекта в случая по чл. 26, ал. 1, т. 1;
5. обосновка на съответствието на искането
за отклонение с приложимия случай по чл. 26,
ал. 1;
6. друга информация, на която се основава
искането за отклонение, включително последствия от допускане на отклонението.
(3) Информацията по ал. 2 се разглежда от
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ с оглед преценка на възможността
да се допусне отклонение, както и с оглед на
нейната пълнота и относимост, като Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
може да поиска допълване на информацията
от заинтересованото лице.
(4) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ изготвя досие за искане за
отклонение, което съдържа информацията по
ал. 2 и описание на мерките, които трябва да
се предприемат за постигане на цялостна оперативна съвместимост на проекта. Описанието
не се включва към досието, когато искането
за отклонение е незначително.
(5) Досието по ал. 4 на хартиен и магнитен носител се представя на лицето по чл. 27,
ал. 1 за официално изпращане на Европейската
комисия.“
§ 22. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ съставя списък на техническите
правила, които се използват за прилагането на
съществените изисквания за всяка подсистема,
когато:
1. липсва ТСОС за съответната подсистема;
2. е допуснато отклонение от ТСОС по чл. 26;
3. специфичен случай изисква прилагането
на технически правила, които не са включени
в съответната ТСОС.
(2) Списъкът по ал. 1 се изпраща до Европейската комисия, като комисията се уведомява
и за всяка една промяна в него, както и за
лицата, които ще осъществяват процедура за
проверка.
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(3) В списъка по ал. 1 не се включват техническите правила със строго местен характер.
Те се посочват в регистъра на железопътната
инфраструктура.
(4) Списъкът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.“
§ 23. В чл. 30 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съставните елементи на оперативната
съвместимост отговарят на съществените изисквания, когато съответстват на условията,
предвидени в съответните ТСОС, или на съответните европейски спецификации.“
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „страна-членка“ се заменят
с „държава-членка“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Резервни части за подсистеми, които вече
са пуснати в експлоатация, когато съответната
ТСОС влиза в сила, могат да бъдат инсталирани
в тези подсистеми, без да е била изпълнена
съответната процедура по чл. 2, ал. 3.“
§ 25. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При наличие на вероятност от неспазване
на съществените изисквания при използването
по предназначение на съставен елемент, който
е пуснат на пазара и за който има ЕО декларация за съответствие или годност за употреба,
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ уведомява съответните компетентни органи, които
трябва да предприемат мерки за ограничаване
или забраняване на приложението и разпространението му или да предприемат съответните
действия по изтеглянето му от пазара.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията уведомява Европейската комисия
за предприетите мерки и основанията за взетото решение. Европейската комисия уведомява
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и другите държавичленки за своето решение относно обосноваността на предприетата мярка.“
3. В ал. 3 думите „въвело съставния елемент
в експлоатация, за да се осигури привеждането
му в състояние на съответствие“ се заменят с
„издало ЕО декларация за съответствие или
годност за употреба, като информира за това
Европейската комисия и другите държавичленки“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 26. Заглавието на раздел ІІІ „Декларация
за съответствие“ се изменя така:
„Раздел ІІІ
ЕО декларация за съответствие или годност
за употреба“.
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§ 27. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът на ал. 1 се изменя така:
„ЕО декларацията за съответствие или годност за употреба по чл. 2, ал. 2 удостоверява:“;
б) в т. 1 думите „на изискванията“ се заменят
със „с изискванията“.
2. В ал. 2 думата „Декларацията“ се заменя
с „ЕО декларацията“ и след думите „предвидените процедури за оценяване“ се добавя „на
съответствието“.
§ 28. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 7 думите „код по БУЛСТАТ“
се заменят с „ЕИК“.
2. В ал. 3 думата „декларацията“ се заменя
с „ЕО декларацията“.
§ 29. Член 44а се изменя така:
„Чл. 44а. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в
експлоатация на нови структурни подсистеми
от железопътната инфраструктура или части
от тях по реда и условията на тази наредба.
(2) Разрешението за въвеждане в експлоатация на нови структурни подсистеми от железопътната инфраструктура или части от тях,
които са включени в ТСОС, се получава след:
1. положително становище на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по
техническото задание за проектиране и доклада
за безопасност;
2. разглеждане на документите, посочени в
чл. 44в, ал. 2;
3. извършена пробна експлоатация;
4. положителна оценка на резултатите от
пробната експлоатация.
(3) Разрешението за въвеждане в експлоатация на нови структурни подсистеми от железопътната инфраструктура или части от тях,
които не са включени в ТСОС, се получава след:
1. положително становище на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по
техническото задание за проектиране и доклада
за безопасност;
2. разглеждане на документите, посочени в
чл. 44в, ал. 2, с изключение на тези по т. 4 – 7;
3. извършена пробна експлоатация;
4. положителна оценка на резултатите от
пробната експлоатация.
(4) Разрешението за въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за железопътния
транспорт и тази наредба е независимо от въвеждането в експлоатация по реда на Закона
за устройство на територията. Процедурата по
въвеждане в експлоатация по Закона за железопътния транспорт и тази наредба се извършва
след издаване на разрешение за въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство
на територията, когато последното се изисква.
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(5) Структурна подсистема или част от
нея, за която не е получено разрешение за
въвеждане в експлоатация по реда на Закона
за железопътния транспорт и на тази наредба,
не може да се използва в националната железопътна система.“
§ 30. В чл. 44б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „проектът, техническото
задание“ се заменят с „техническото задание“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато изпълнението на проекта включва няколко етапа, всеки от тях може да бъде
въведен в експлоатация поотделно, като се
представя техническо задание за проектиране,
доклад за безопасност и досие за безопасност
за всеки етап.“
4. В ал. 7 след думите „чл. 44а, ал. 2, т. 1“
се добавя „и ал. 3, т. 1“.
5. В ал. 8:
а) в текста на ал. 8 след думите „чл. 44а,
ал. 2, т. 1“ се добавя „и ал. 3, т. 1“;
б) създава се т. 8:
„8. планираните действия за извършване на
оценки по безопасност, проверки на съответствието с ТСОС и/или с националните правила
за безопасност на структурната подсистема или
част от нея.“
6. Създава се нова ал. 9:
„(9) Всички документи по ал. 7 и 8 се представят на електронен и хартиен носител на
български език, в оригинал или копие, заверено
с „вярно с оригинала.“
6. Досегашните ал. 9 – 12 стават съответно
ал. 10 – 13.
§ 31. В чл. 44в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т.1 думата „проекта“ се заличава;
б) в т. 4 след думите „чл. 50, ал. 1“ се поставя тире и се добавя „представя се само при
заявление за получаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2;”
в) в т. 5 след думите „съгласно чл. 52“ се
поставя тире и се добавя „представя се само
при заявление за получаване на разрешение
за въвеждане в експлоатация по чл.44а, ал. 2“;
г) в т. 7 след думите „оценяване на съответствието“ се добавя „със съществените изисквания
за оперативна съвместимост – представя се само
при заявление за получаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2“;
д) създават се нови т. 8 – 11:
„8. ЕО декларация за проверка за съответствие със съществените изисквания за
оперативна съвместимост на структурната подсистема или част от нея – представя се само
при заявление за получаване на разрешение
за въвеждане в експлоатация по чл. 44а, ал. 2;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

9. документ, удостоверяващ извършена оценка на съответствието на подсистеми или части
от тях с националните правила за безопасност
или техническите правила по чл. 29;
10. окончателен доклад до възложителя от
лицето, упражняващо строителен надзор, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 на Закона
за устройство на територията;
11. документ за платена такса по Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта.“;
е) досегашната т. 8 става т. 12.
2. В ал. 4:
а) в текста на ал. 4 думите „се изготвя от
лицето, което ще въведе в експлоатация подсистемата или и“ се заличават;
б) в т. 7 след думите „части от нея“ се поставя
запетая и се добавя „които са в съответствие
с приложимата ТСОС“;
в) създават се т. 10 и 11:
„10. документи, удостоверяващи извършена
оценка на съответствието на подсистеми или
части от тях с ТСОС и/или с националните
правила за безопасност или техническите правила по чл. 29;
11. други документи, свързани с изпълнението на проекта.“
3. В ал. 6 думите „два месеца“ се заменят
с „четири месеца“.
§ 32. Създава се чл. 44ж:
„Чл. 44ж. След издаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация на подсистема или
част от нея изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
извършва проверка във връзка с издаването и
контрола на удостоверението за безопасност
на управителя на инфраструктурата и на сертификата за безопасност на железопътните
превозвачи в съответствие с процедурите за
оценка и проверка в съответните ТСОС.“
§ 33. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на подновяване или модернизация възложителят или производителят
изпраща до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ променените документи
от техническото досие и описание на проекта.“
2. В ал. 2 думите „извърши нова процедура
за проверка и да се издаде нова декларация за
проверка“ се заменят с „издаде ново разрешение
за въвеждане в експлоатация“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
провежда процедура за издаване на ново разрешение за въвеждане в експлоатация винаги,
когато предвидените работи могат да повлияят
върху общото ниво на безопасност, като преценява до каква степен е необходимо да се
прилага съответната ТСОС за проекта.“
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4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато е започнала процедура за издаване на ново разрешение за въвеждане в
експлоатация, разрешението се издава в срок
до 4 месеца след представянето на всички
изискуеми документи.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) В случая по ал. 3 и при наличие на
преценка ТСОС да не се прилага изцяло министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или упълномощено
от него лице изпраща до Европейската комисия
следната информация:
1. причините, поради които ТСОС не е
приложена изцяло;
2. техническите характеристики, които се
прилагат вместо ТСОС;
3. при налични характеристики по т. 2 – информация за лицето за оценяване съответствието
на система или част от нея с ТСОС.“
§ 34. В чл. 46, ал. 1 думите „страна-членка“
се заменят с „държава-членка“.
§ 35. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „декларация за проверка“
се заменят с „ЕО декларация“.
2. В ал. 4 думите „министърът на транспорта“ се заменят с „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 36. В заглавието на раздел ІІ от глава пета
думата „процедура“ се заменя с „ЕО процедура“.
§ 37. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „процедура“ се заменя с
„ЕО процедура“.
2. В ал. 2 думата „процедурата“ се заменя
с „ЕО процедурата“.
§ 38. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „процедурата“ се заменя
с „ЕО процедурата“.
2. В ал. 2 думата „процедурата“ се заменя
с „ЕО процедурата“, думите „въз основа на
информацията в“ се заменят с „относно съответствието с изискванията на“, думите „в националните технически изисквания“ се заменят
с „техническите правила по чл. 29“ и думите
„подвижния състав“ се заменят с „превозните
средства“.
3. В ал. 3 думата „процедурата“ се заменя
с „ЕО процедурата“, а думите „националните
технически изисквания“ се заменят с „техническите правила по чл. 29“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Лицето за оценяване може да издаде
сертификат за серия подсистеми или части от
тях, когато в ТСОС се съдържат разпоредби
за това.“
§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „процедурата“ се заменя
с „ЕО процедурата“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) За изготвяне на сертификата за съответствие по ал. 1 и когато са налице междинни
декларации за проверка, лицето за оценяване
проверява дали:
а) за подсистемата има междинни декларации
за проверка на етапите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2;
б) изградената подсистема съответства на
посоченото в междинната декларация за проверка на проекта в случаите, когато заявителят
е подал заявление за оценка само за етапа по
чл. 49, ал. 1, т. 1;
в) подсистемата отговаря на изискванията
на съответната ТСОС, като извършва оценка на
елементите на проекта и изграждането, които не
са включени в междинната(ите) декларация(и)
за проверка на етапите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
3 и 4.
§ 40. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В текста на ал. 1 думата „декларацията“
се заменя с „ЕО декларацията“.
2. В ал. 2 думата „декларацията“ се заменя
с „ЕО декларацията“.
§ 41. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „съставни елементи“
се добавя „на оперативната съвместимост“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. копия от ЕО декларациите за съответствие
или годност за употреба на съставните елементи
с приложени при необходимост изчисления и
копия на протоколи от изследванията, изпитванията и проверките, проведени от лицата за
оценяване въз основа на ТСОС;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. сертификат за съответствие от лицето
за оценяване, отговарящ за ЕО процедурата
за проверка на подсистемата, с приложените
съответни изчисления, приподписани от него,
указващи, че проектът съответства на изискванията на тази наредба и упоменаващи всички
забележки, вписани по време на изпълнението
и некоригирани, както и всички протоколи за
изпитвания, доклади от изследвания и проверки, изготвени от същия орган в изпълнение на
задачите му по чл. 57 и 58;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. междинни удостоверения за проверка
(ISVs) и междинни ЕО декларации, доказващи
междинното съответствие на подсистемата, ако
има такива;“.
§ 42. В чл. 53, ал. 1 думата „декларацията“
се заменя с „ЕО декларацията“.
§ 43. Създава се раздел ІV:
„Раздел ІV
Разрешение за въвеждане в експлоатация
на превозно средство
Чл. 54а. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в
експлоатация на превозните средства:
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1. които отговарят на изискванията на ТСОС
по реда и условията на чл. 54в или чл. 54г;
2. които не отговарят на изискванията на
ТСОС по реда и условията на чл. 54д или 54е;
3. които са в съответствие с разрешен тип
по реда и условията на чл. 54ж.
(2) Разрешението по ал. 1 е валидно за останалите държави – членки на Европейския съюз,
с изключение на допълнителните разрешения за
въвеждане в експлоатация по чл. 54г и чл. 54е.
(3) Разрешението по ал. 1 може да съдържа
условия за експлоатация на превозното средство,
както и други ограничения.
Чл. 54б. (1) За издаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация на превозно средство лицето подава заявление в Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
разрешава въвеждането в експлоатация, като
издава разрешение, с което въвежда в експлоатация или отказва въвеждането в експлоатация
на превозното средство.
(3) Когато се отказва въвеждането в експлоатация на превозното средство, се посочват
и мотивите, поради които е направен отказът.
(4) В случаите по ал. 3 лицето, подало заявление, има право да поиска преразглеждане на
решението в срок до 1 месец от получаването му.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
преразглежда решението, с което се отказва
въвеждане в експлоатация, в срок до два месеца от искането, като потвърждава или отменя
решението си.
(6) Когато изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ потвърди решението си по ал. 3,
лицето има право да обжалва решението по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Когато изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не издаде решение в срока, посочен
в чл. 54г, ал. 8 и чл. 54е, ал. 10, се приема че
превозното средство е въведено в експлоатация
след изтичане на 3 месеца от крайния срок,
посочен в чл. 54г, ал. 8 и чл. 54е, ал. 10.
(8) Превозни средства, въведени в експлоатация по ал. 7, могат да бъдат експлоатирани
единствено по железопътната инфраструктура
на Република България.
(9) При отмяна на решение за въвеждане
в експлоатация, издадено по реда на ал. 2 или
7, се прилага процедурата по чл. 42, ал. 1 от
Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.
(10) Когато лицето подава заявление за
издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация за серия превозни средства, се прилагат
разпоредбите на чл. 54в – 54е.
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(11) Разрешенията за въвеждане в експлоатация не могат да променят изисквания за
железопътните предприятия и управителя на
инфраструктурата, произтичащи от издадените
им съгласно глава втора и глава трета на Наредба 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт удостоверение
за безопасност и сертификат за безопасност.
(12) За превозно средство, което се движи
между държава-членка и трета държава по
железопътна инфраструктура с междурелсие
различно от междурелсието на основната железопътна инфраструктура на Общността, и за
което може да се предостави отклонение по
чл. 27, ал. 5 или което е предмет на специфичен
случай, националните правила по чл. 54в и 54д
могат да включват международни споразумения,
когато не противоречат на законодателството
на Европейския съюз.
Чл. 54в. (1) Първоначално разрешение за
въвеждане в експлоатация на превозно средство, което е в съответствие с приложимите
изисквания на ТСОС, се издава, когато превозното средство е в съответствие с изискванията
на приложимите ТСОС, които са в сила към
момента на въвеждане в експлоатация, при
условие, че тези ТСОС съдържат съществена
част от съществените изисквания и че съответната ТСОС относно подвижния състав е
влязла в сила.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ без извършване
на допълнителни проверки, когато структурните
подсистеми на превозното средство са въведени
в експлоатация съгласно глава пета.
(3) Когато за превозното средство са издадени съответните ЕО декларации за проверка,
за издаване на разрешение за въвеждане в
експлоатация изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да извърши проверка относно:
1. техническата съвместимост между съответните подсистеми на превозното средство
и тяхното безопасно интегриране съгласно
чл. 44, ал. 1;
2. техническата съвместимост между превозното средство и железопътната инфраструктура;
3. националните правила, приложими към
въпроси, неуредени в ТСОС;
4. националните правила, приложими към
специалните условия, посочени в съответните
ТСОС.
Чл. 54г. (1) Допълнително разрешение за
въвеждане в експлоатация се издава за превозни
средства, за които има издадено първоначално
разрешение за въвеждане в експлоатация в
друга държава-членка, отговарят на приложимите ТСОС, които са в сила към този момент,
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но трябва да бъдат оценени по националните
правила за безопасност до изграждането на
инфраструктура в съответствие с ТСОС.
(2) Допълнителното разрешение по ал. 1
не се издава за превозните средства, които се
движат по железопътна инфраструктура, която
е в съответствие с ТСОС, превозните средства
отговарят напълно на ТСОС и имат издадено
първоначално разрешение за въвеждане в експлоатация от друга държава-членка.
(3) За издаване на допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация лицето
подава заявление до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, което включва досие за превозното
средство или типа на превозното средство
заедно с инструкция за експлоатацията му по
инфраструктурата.
(4) Досието по ал. 3 съдържа:
1. заверено копие от първоначално разрешение за въвеждането в експлоатация на
превозното средство в друга държава-членка;
2. заверено копие от техническото досие по
чл. 52; когато превозното средство е оборудвано
с устройства за записване на данни, техническото досие включва информация относно
процедурата за събиране на данни, позволяваща
нейното разпечатване и оценка, доколкото тази
информация не е описана в съответната ТСОС;
3. документи, които показват историята на
поддръжката на превозното средство и където е
приложимо, техническите промени, направени
след издаването на разрешението;
4. данни за технически и експлоатационни
характеристики, които показват, че превозното средство е съвместимо с националната
железопътна инфраструктура и стационарните
съоръжения (в т.ч. климатичните условия,
системата за електрозахранване, системата за
контрол, управление и сигнализация, междурелсието и габаритите на инфраструктурата,
максималното допустимо осово натоварване
и други ограничения по националната железопътна инфраструктура).
(5) За издаване на допълнителното разрешение по ал. 1 се извършва проверка на:
1. техническа съвместимост между превозното средство и съответната мрежа, включително националните правила, приложими по
отношение на отворените въпроси, необходими
за осигуряването на такава съвместимост;
2. националните правила, приложими за
специалните условия, които са посочени в
съответните ТСОС.
(6) За издаване на допълнителното разрешение по ал. 1 изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да изиска от лицето, подало
заявлението по ал. 3, допълнителна информация
или извършването на допълнителни изпитвания.
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(7) В случаите, когато лицето, подало заявлението по ал. 3, трябва да извърши допълнителни
изпитвания, то изпраща искане до управителя
на инфраструктурата, който е длъжен да осигури
възможност за провеждането им в срок до 3
месеца от получаване на искането.
(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
издава разрешение за въвеждане в експлоатация или отказва въвеждането в експлоатация
в следните срокове:
1. до 2 месеца от подаване на заявлението
по ал. 3;
2. когато е поискана допълнителна информация по ал. 6 – до 1 месец от представянето є,
но не по-рано от изтичането на срока по т. 1;
3. когато са изискани допълнителни изпитвания по ал. 6 – до 1 месец от представянето
на резултатите от проведените изпитвания, но
не по-рано от изтичането на срока по т. 1.
Чл. 54д. (1) Първоначално разрешение за
въвеждане в експлоатация на превозно средство, което не е в съответствие с ТСОС, се
издава за превозно средство, което не отговаря
на всички приложими ТСОС, които са в сила
към момента на въвеждане в експлоатация,
както и за превозно средство, за което е
поискано отклонение по чл. 27 или когато
важна част от съществените изисквания не е
установена в ТСОС.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, като:
1. при наличие на техническите аспекти,
включени в ТСОС, се прилага процедурата по
чл. 48 за ЕО проверка;
2. при наличие на техническите аспекти,
които не са включени в ТСОС, се прилагат
техническите правила по чл. 29 и националните
правила за безопасност.
(3) Разрешението по ал. 1 е валидно за
железопътната инфраструктура на Република
България.
Чл. 54е. (1) Допълнително разрешение за
въвеждане в експлоатация на превозни средства,
които не са в съответствие с ТСОС, се издава
на превозни средства, които имат издадено в
друга държава-членка разрешение преди 19
юли 2008 г. или първоначално разрешение за
въвеждане в експлоатация на превозно средство,
което не е в съответствие с ТСОС, издадено в
друга държава-членка.
(2) За издаване на допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация лицето
подава заявление до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, което включва досие за превозното
средство или типа на превозното средство
заедно с инструкция за експлоатацията му по
инфраструктурата.
(3) Досието по ал. 2 съдържа:
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1. документи, доказващи, че въвеждането на
превозното средство в експлоатация е разрешено в друга държава-членка, както и документи
относно следваната процедура, доказващи, че
превозното средство съответства на националните правила за безопасност, и когато е
приложимо, информация относно отклонения
по чл. 26;
2. техническите данни, плана за поддръжка,
инструкциите за работа на персонала, инструкции за работа с устройство за записване на
данни и експлоатационните характеристики;
3. документи, показващи историята на
експлоатацията и поддръжката на превозното
средство и техническите промени, направени
след издаването на разрешението, ако са налице такива;
4. данни за технически и експлоатационни
характеристики, които доказват, че превозното
средство е съвместимо с инфраструктурите
и стационарните съоръжения, в това число
климатичните условия, системата за електрозахранване, системата за контрол, управление
и сигнализация, междурелсието и габаритите
на инфраструктурата, максималното допустимо осово натоварване и други ограничения на
мрежата.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
не може да оспорва документите по ал. 3, т. 1
и 2, освен когато докаже съществен риск за
безопасността.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
не може да обоснове съществен риск за безопасността на основание класифицираните в
референтния документ по чл. 54з, ал. 2 правила
в група А.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
може да изиска предоставянето на допълнителна информация за извършване на оценка
на риска или за провеждане на изпитване на
мрежата с цел проверка, дали информацията,
съдържаща се в документите по ал. 3, т. 3 и
4, съответства на националните правила за
безопасност и техническите правила по чл. 29.
(7) След изготвянето на референтния документ по чл. 54з, ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ ще изисква само документите,
отнасящи се до националните правила от групи
Б или В, включени в референтния документ.
(8) За издаване на допълнителното разрешение по ал. 1 изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да изиска от лицето, подало
заявлението по ал. 2, допълнителна информация
или извършването на допълнителни изпитвания.
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(9) В случаите, когато лицето, подало заявлението по ал. 2, трябва да извърши допълнителни
изпитвания, то изпраща искане до управителя
на инфраструктурата, който е длъжен да осигури
възможност за провеждането им в срок до 3
месеца от получаване на искането.
(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
издава разрешение за въвеждане в експлоатация или отказва въвеждането в експлоатация
в следните срокове:
1. до 4 месеца от подаване на заявлението
по ал. 3;
2. когато е поискан анализ на риска по ал. 5
или допълнителна информация по ал. 6 – до
2 месеца от представянето им, но не по-рано
от изтичането на срока по т. 1;
3. когато са изискани допълнителни изпитвания по ал. 6 – до 1 месец от представянето
на резултатите от проведените изпитвания, но
не по-рано от изтичането на срока по т. 1.
Чл. 54ж. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за одобряване
типа на превозно средство едновременно с
издаването на разрешение за въвеждането му
в експлоатация.
(2) Превозно средство, което съответства на
одобрен тип, се въвежда в експлоатация въз
основа на декларация за съответствие, подадена
от лицето, искащо въвеждането в експлоатация, без да бъдат извършвани допълнителни
проверки.
(3) Когато съответните изисквания в ТСОС
и националните правила, въз основа на които
е издадено разрешение за одобряване типа на
превозно средство, се променят, ново разрешение за одобряване на типа се издава, след като
бъдат извършени проверки относно съответствието с променените изисквания и правила.
(4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за
разрешения за въвеждане в експлоатация на
превозни средства, издадени по реда на ал. 2.
(5) Декларацията за съответствие на типа
се изготвя съгласно:
а) процедурите за проверка на съответните
ТСОС – за превозните средства, които са в
съответствие с ТСОС;
б) процедурите за проверка, определени в
модули D и E на Решение № 768/2008/ЕО – за
превозните средства, които не са в съответствие
с ТСОС.
(6) Разрешение за одобряване типа на
превозно средство може да бъде поискано едновременно в няколко държави-членки, като
националните органи по безопасност си сътрудничат с оглед опростяване на процедурата.
Чл. 54з. (1) За улесняване процедурата по
чл. 54е за издаване на допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация на превозни
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средства, които не са в съответствие с ТСОС,
действащите национални правила за безопасност
се класифицират съгласно приложение № 9.
(2) Европейската комисия приема референтен документ, който съдържа препратки към
националните правила по ал. 1, прилагани от
държавите-членки за въвеждане в експлоатация
на превозни средства.“
§ 44. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „за оценяване“ се добавя „на съответствието (нотифициран орган)“,
а текстът след думите „по оценяване“ се заменя
с „на съответствието или годността за употреба
на съставните елементи на оперативната съвместимост и ЕО проверка на подсистемите“.
2. В ал. 2 думите „подвижния състав“ се
заменят с „превозните средства“.
3. В ал. 3, т. 4 думите „БДС EN 45012“ се
заменят с „БДС EN ISO/IEC 17021“.
§ 45. В чл. 56в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3:
аа) в текста след думата „персонала“ се
поставя запетая и се добавя „копия от трудови
и граждански договори на персонала“;
бб) в буква „а“ на края на текста се добавя
„за извършване на оценяване на съответствието във връзка с посочените в заявлението
модули за оценяване, съставни елементи и/
или подсистеми“;
вв) буква „б“ се отменя;
б) в т. 8 след думата „ТСОС“ се добавя
„начини и“;
в) в т. 9 думите „БДС EN 45012“ се заменят
с „БДС EN ISO/IEC 17021“ и на края на текста
се добавя „на системата по качеството“.
г) в т. 10 думите „за възлагане на“ се заменят
с „във връзка с“;
д) в т. 12 след думата „одитора“ се добавя
„който ще извършва оценяване на внедрената
система по качеството“;
е) точка 14 се отменя;
ж) създава се т. 17:
„17. документирани процедури за оценяване
на съответствието, за които се кандидатства;“.
2. В ал. 3 думите „БДС EN 45012“ се заменят
с „БДС EN ISO/IEC 17021“.
3. В ал. 5 думите „нотариално заверено
копие“ се заменят с „копие, заверено с „вярно
с оригинала“.
§ 46. В чл. 56г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до 3 месеца“ се заменят
с „до 6 месеца“.
2. В ал. 5 думите „в Официалния вестник
на Европейската комисия“ се заменят с „чрез
системата NANDO за електронно нотифициране
на лицата за оценяване на съответствието“.
3. Създават се ал. 6 – 8:
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„(6) Европейската комисия може да поиска от Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ допълнителна информация,
свързана с документи, които удостоверяват
компетентността на лицето за оценяване на
съответствието.
(7) В случаите по ал. 6 Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква
от лицето за оценяване на съответствието допълнителната информация, като последното е
длъжно да я представи на български език и в
превод на английски език.
(8) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ предоставя информацията по
ал. 6 чрез системата NANDO за електронно
нотифициране на лицата за оценяване на съответствието.“
§ 47. В чл. 56д се създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато лицето за оценяване на съответствието желае да промени обхвата на разрешението си за оценяване на съответствието,
то подава заявление по чл. 56в, като прилага
към него единствено документите, касаещи
промяната на обхвата.
(4) Заявлението по ал. 3 се разглежда по реда
за издаване на първоначалното разрешение.
(5) В случай, че лицето получи разрешение
с променен обхват, то е длъжно да върне оригинала на промененото разрешение в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“
§ 48. В чл. 60 се създават ал. 3 – 4:
„(3) Проверките по ал. 1 се извършват от
комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.
(4) Когато проверките по ал. 1 се извършват
на място, те могат да бъдат ежегодни планирани проверки или извънредни проверки – при
получаване на информация или при сигнали
и жалби, свързани с дейността на лицата за
оценяване.“
§ 49. В чл. 60а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „наличността“ се добавя
„и комплектността“;
б) създава се т. 7:
„7. други документи, имащи отношение
към извършваната дейност по оценяване на
съответствието;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършените проверки се съставя
доклад от комисията по чл. 60, ал. 3, в който
се отразяват осъществените дейности, предоставените и разгледаните материали и документи,
както и установените несъответствия.“
3. В ал. 3 думите „Протоколът по ал. 3“ се
заменят с „Докладът по ал. 2“.
4. Създават се алинеи 4 и 5:
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„(4) Когато в доклада по ал. 2 са установени
несъответствия, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ дава предписание със срок не по-дълъг
от 2 месеца за отстраняването им.
(5) Когато в срока по ал. 4 лицето за
оценяване не отстрани несъответствията, изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ може
да предложи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
отнеме издаденото разрешение за извършване
на дейности по оценяване на съответствието.“
§ 50. Раздел ІV „Лица, извършващи обучение
по прилагането на изискванията за оперативна
съвместимост“ се изменя така:
„Раздел ІV
Оценка на съответствието на съставните елементи и подсистемите с националните правила
за безопасност или техническите правила
Чл. 60б. (1) Оценката на съответствието
на съставните елементи и подсистемите с
националните правила за безопасност или
техническите правила по чл. 29 се извършва
от лица, получили разрешение при условията и
по реда на Закона за железопътния транспорт
и тази наредба.
(2) Лицето, което кандидатства за получаване
на разрешение за оценяване на съответствието
с националните правила за безопасност или
техническите правила по чл. 29, трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да е търговец;
2. да разполага с технически средства за
извършване на процедурите за оценяване на
съответствието;
3. да не е участвало, включително наетият
от него персонал, при проектирането, производството, доставката и монтажа на съставните
елементи и подсистеми, чието оценяване ще
извършва;
4. да има нает персонал, който е:
а) обучен за прилагането на националните
правила за безопасност, техническите правила
по чл. 29, процедурите за оценяване и проверка, както и за прилагането на стандартите,
касаещи железопътния транспорт, има професионален опит и техническа компетентност
за оценяване на съответствието, включително
умения за изготвяне на протоколи, доклади и
сертификати, които удостоверяват резултатите
от извършените дейности;
б) обвързан с изискването за опазване на
служебна тайна относно информацията, която
получава при извършване на дейността;
5. да може да гарантира безпристрастност
и независимост на персонала си;
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6. да има застраховка за вредите, които
могат да настъпят вследствие на неизпълнение
на задълженията му, свързани с дейностите по
оценяване на съответствието;
7. да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, установени
с влязъл в сила акт на компетентен орган,
или задължения към осигурителни фондове,
освен ако компетентният орган не е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията;
8. да не е обявено в несъстоятелност или не
се намира в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
9. да разполага с методики за провеждане
на процедурите за оценяване и проверка.
(3) За издаване на разрешение по ал. 1 се
прилага процедурата по чл. 56г и 56д.“
§ 51. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „подвижния състав“ се
заменят с „превозните средства“ и думите
„трансевропейската железопътна система“ се
заменят с „железопътната система в рамките
на Европейския съюз“.
2. В ал. 3 думите „подвижния състав“ се
заменят с „превозните средства“.
3. В ал. 4:
а) в текста на ал. 4 думите „подвижния
железопътен състав“ се заменят с „превозните
средства“;
б) в т. 2 думите „съответната ТСОС“ се заменят с „общите спецификации за регистъра,
приети от Европейската комисия“;
в) в т. 3 думите „подвижния състав“ се заменят с „превозното средство“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. Европейски номер на превозното средство (ЕVN)“;
д) в т. 5 думите „подвижния състав“ се заменят с „превозното средство“;
е) точка 6 се изменя така:
„6. данни за плана за поддръжка на превозните средства, както и за лицата, отговорни за
тяхната поддръжка“;
ж) създава се т. 7:
„7. препратки към Европейския регистър на
разрешените типове превозни средства.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Информацията, съдържаща се в регистъра на превозните средства, трябва да бъде
достъпна за потребителите на Европейския
виртуален регистър на превозните средства
посредством връзка между двата регистъра.“
5. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ предоставя на Европейската
железопътна агенция посредством регистъра
на превозните средства информация относно:
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1. техническите характеристики на типа
превозно средство, определени в съответните
ТСОС;
2. наименованието на производителя на
превозното средство;
3. датите, препратките и издадените разрешения за всеки тип превозно средство;
4. промени относно издадени разрешения
за тип превозно средство.
(7) Превозно средство, на което е издадено
разрешение по чл. 54в или 54д, се вписва в
регистъра на превозните средства незабавно
след издаване на разрешението за въвеждане
в експлоатация, но не по-късно от започването
на превози по железопътната инфраструктура.
(8) Лицето, чието превозно средство е получило разрешение за въвеждане в експлоатация,
подава по електронен път необходимите данни,
които се вписват в регистъра от Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“, след
като бъдат проверени.
(9) При промяна във вписаните данни лицето по ал. 8 се задължава незабавно да заяви
настъпилите промени.
(10) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ може да спре от експлоатация
превозно средство, за което установи, че не е
вписано в регистъра на превозните средства
или в Европейския виртуален регистър на
превозните средства, до вписването му в съответния регистър.“
§ 52. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. (1) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ осигурява посредством
регистъра на превозните средства достъпност на
данните за издадените разрешения по чл. 54ж в
Европейския регистър на разрешените типове
превозни средства.
(2) Европейският регистър на разрешените
типове превозни средства съдържа информация
за издадените в държавите-членки разрешения
за типове превозни средства, както и за броя
на държавите-членки, в които е бил разрешен
типът превозно средство.
(3) За поддържане на регистъра по ал. 2 Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предоставя на Европейската железопътна
агенция посредством регистъра на превозните
средства информация относно:
1. техническите характеристики на типа
превозно средство, определени в съответните
ТСОС;
2. наименованието на производителя на
превозното средство;
3. датите, препратките и издадените разрешения за всеки тип превозно средство;
4. промени относно издадени разрешения
за тип превозно средство.“
§ 53. Член 63 се изменя така:
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„Чл. 63. (1) С решението за първоначално
въвеждане в експлоатация на превозно средство изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
определя Европейски номер на превозното
средство (ЕVN).
(2) Номерът по ал. 1 се определя съгласно
изискванията, посочени в съответните ТСОС,
и се предоставя еднократно, освен ако друго
не е предвидено в съответните ТСОС.
(3) Номерът по ал. 1 се маркира върху
превозното средство от лицето, получило разрешение за въвеждане в експлоатация, съгласно
изискванията на съответните ТСОС.
(4) Когато превозното средство се експлоатира или е предназначено да се експлоатира
от или към трети държави, чиято железопътна
инфраструктура е с междурелсие, различно
от междурелсието на основната железопътна
инфраструктура на Общността, то може да
бъде допуснато за движение по националната
железопътна инфраструктура, ако е ясно обозначено с друга кодова система.“
§ 54. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Трансевропейска железопътна система“
е съвкупността от трансевропейските конвенционални и високоскоростни железопътни
системи, посочени в т. І и ІІ от част А на
приложение № 1.“
2. В т. 7 текстът след думата „подсистемата“
се заменя с „която подобрява цялостното є
функциониране“.
3. В т. 8 текстът след думата „подсистемата“
се заменя с „която не променя цялостното є
функциониране“.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. „Тип“ е видът на превозното средство,
определящ основните характеристики на проектиране на превозното средство, съгласно
сертификат за изследване на типа, описан в
Решение 768/2008/ЕО.“
5. В т. 18 след думата „подсистема“ се добавя
„или превозно средство“.
6. Точка 21 се изменя така:
„21.„Европейска спецификация“ е обща
техническа спецификация, европейско техническо одобрение или национален стандарт,
който транспонира европейски стандарт, както
е определено в т. 30 и 31 от допълнителните
разпоредби на Закона за обществените поръчки.“
7. Създават се т. 22 – 29:
„22. „Превозно средство“ е железопътно
превозно средство, което се движи на собствени колела по железопътни релси със или
без теглене и се състои от една или повече
структурни и функционални подсистеми или
части от такива подсистеми.

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

23. „Замяна в рамките на поддръжката“ е
всяка замяна на съставни елементи с части с
идентична функция и експлоатационни качества
в рамките на превантивната или корективната
поддръжка.
24. „Възложител“ е всяка структура, държавна
или частна, която поръчва проектирането и/или
изграждането или обновяването или модернизирането на подсистема. Тази структура може
да бъде железопътно предприятие, управител
на инфраструктурата или ползвател или концесионер, отговарящ за изпълнение на проекта.
25. „Ползвател“ е лицето или структурата,
която в качеството си на собственик на превозното средство или титуляр на правото да го
ползва експлоатира превозното средство като
средство за транспорт и е регистрирана като
такава в националния регистър на превозните
средства.
26. „Проект в напреднал етап на развитие“ е
всеки проект, чийто етап на планиране/изграждане е достигнал точка, в която промяна в техническата спецификация би била недопустима
за Република България. Подобна пречка може
да бъде от правно, договорно, икономическо,
финансово, социално или екологично естество
и трябва да бъде надлежно обоснована.
27. „Хармонизиран стандарт“ е всеки европейски стандарт, приет от един от европейските
органи по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО относно
определяне на процедура за предоставяне на
информация в областта на техническите стандарти, регламенти и правила за услугите на
информационното общество във връзка с мандат, даден от Комисията, и който е изготвен в
съответствие с процедурата, посочена в чл. 6,
параграф 3 от същата директива, и самостоятелно или заедно с други стандарти осигурява
решение по отношение на съответствието със
законова разпоредба.
28. „Серии“ е количеството идентични превозни средства от един проектен тип.
29. „Структура, която отговаря за поддръжката“ е структура, която отговаря за поддръжката
на превозно средство и е регистрирана като
такава в националния регистър на превозните
средства.“
§ 55. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Част А
Обхват
I. Трансевропейска конвенционална железопътна система.
1. Конвенционална железопътна мрежа.
Конвенционалната железопътна мрежа може
да бъде разделена в следните категории:
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а) линии, предназначени за пътнически
услуги;
б) линии, предназначени за смесени превози
(пътнически и товарни);
в) линии, специално предназначени или
модернизирани за услуги за товарни превози;
г) пътнически центрове;
д) товарни центрове, включително терминали
за връзка между различни видове транспорт;
е) линии, свързващи компонентите по букви
„а“ – „д“.
Тази инфраструктура включва управление на
трафика, системи за следене и навигационни
системи: технически устройства за обработка
на данни и телекомуникации, предназначени за
пътнически услуги на дълги разстояния и услуги
за товарни превози по мрежата за гарантиране
на безопасно и хармонично функциониране на
мрежата и ефективно управление на трафика.
2. Превозни средства.
Трансевропейската конвенционална железопътна система включва всички превозни средства, които се очаква да пътуват по цялата или
по част от трансевропейската конвенционална
железопътна мрежа, включително:
а) самоходни термични или електрически
влакове;
б) термични или електрически агрегати за
теглене;
в) пътнически вагони;
г) товарни вагони, включително превозни
средства, предназначени за превозване на
камиони.
Мобилното оборудване (сваляеми от пътя
возила) за изграждане и поддръжка на железопътна инфраструктура се включва в подвижния
състав.
Всяка една от категориите по букви „а“ – „г“
се разделя на:
– превозни средства за международна
употреба;
– превозни средства за вътрешна употреба.
ІІ. Трансевропейска железопътна система за
високоскоростни влакове.
1. Високоскоростни железопътни линии.
Високоскоростните железопътни линии
включват:
а) специално изградени високоскоростни
линии, оборудвани за скорости, обикновено
равни или по-високи от 250 km/h;
б) специално модернизирани високоскоростни линии, оборудвани за скорости от порядъка
на 200 km/h;
в) специално модернизирани високоскоростни линии, които имат специални характеристики в резултат на усложнение от топографски,
релефен или градоустройствен характер, за
които скоростта трябва да се адаптира според
всеки отделен случай.
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Тази инфраструктура включва управление на
трафика, системи за следене и навигационни
системи: технически устройства за обработка
на данни и телекомуникации, предназначени
за пътнически услуги по тези линии за гарантирането на безопасно и хармонично функциониране на мрежата и ефективно управление
на трафика.
2. Превозни средства.
Превозните средства включват влакове,
предназначени да се движат по високоскоростни
железопътни линии, позволяващи:
а) скорости от най-малко 250 km/h и превишаващи 300 km/h при подходящи обстоятелства;
б) скорости от най-малко 200 km/h, когато
са съвместими с нивото на функциониране на
тези линии.
Превозните средства, предназначени да
оперират при максимална скорост, по-ниска
от 200 km/h, които се очаква да пътуват по
цялата или по част от трансевропейската
мрежа за високоскоростни влакове, когато са
съвместими с работните характеристики на тази
мрежа, отговарят на изискванията, осигуряващи
безопасно функциониране на тази мрежа. За
тази цел ТСОС за конвенционални превозни
средства определят също така изисквания за
безопасно функциониране на конвенционални
превозни средства по високоскоростни мрежи.
ІІІ. Съвместимост на железопътната система.
Качеството на железопътните услуги зависи
от отличната съвместимост на характеристиките на мрежата и тези на превозните средства.
Нивото на функциониране, безопасността, качеството на услугата и стойността зависят от
тази съвместимост.
ІV. Разширяване на обхвата.
1. Подкатегории на мрежата и на превозните средства.
Обхватът на ТСОС се разширява поетапно,
за да обхване цялата железопътна система,
както е посочено в чл. 22, ал. 7. За постигане
разходоефективна оперативна съвместимост,
когато е необходимо, ще се разработят още
подкатегории за всички категории мрежи и
превозни средства, посочени в това приложение.
Ако е необходимо, функционалните и техническите спецификации, посочени в чл. 23, могат
да варират според подкатегорията.
2. Предпазни мерки по отношение на разходите.
Анализът на разходите и ползите на предложените мерки ще вземе предвид и:
а) разходите за предложената мярка;
б) ползите за оперативната съвместимост
на разширяване на обхвата по отношение на
определени подкатегории мрежи и превозни
средства;
в) намалението на капиталовите разходи и
такси поради икономии от мащаба и по-доброто
използване на превозните средства;
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г) намалението на оперативните разходи за
инвестиции и поддържане поради повишената
конкуренция между производителите и дружествата по поддържането;
д) предимствата от екологичен характер,
дължащи се на техническо усъвършенстване
на железопътната система;
е) повишаване на безопасността при експлоатацията.
Част Б
Подсистеми
І. Железопътната система може да бъде
разделена на следните подсистеми:
1. Структурни области:
а) инфраструктура;
б) енергия;
в) контрол, управление и сигнализация;
г) подвижен състав.
2. Функционални области:
а) експлоатация и управление на трафика;
б) поддръжка;
в) телематични приложения за товарни
превози и пътници.
ІІ. Описание на подсистемите.
Подсистемите по-специално включват:
1. Инфраструктура.
Релсите, стрелките, инженерните конструкции (мостове, тунели и др.), съответната гарова
инфраструктура (платформи, зони за достъп,
включително нуждите на лицата с ограничена
подвижност и др.), обезопасяващо и предпазно
оборудване.
2. Енергия.
Електрифициращата система, включително
контактните линии и бордовите части на оборудването за измерване на потреблението на
електроенергия.
3. Контрол, управление и сигнализация.
Цялото необходимо оборудване за осигуряване на безопасността и за управление и
контролиране на движението на влакове, на
които е позволено да пътуват по мрежата.
4. Експлоатация и управление на трафика.
Процедурите и съответното оборудване,
позволяващи съгласуваната експлоатация на
различните структурни подсистеми, както при
нормално, така и при влошено функциониране,
включително по време на дадено обучение или
при управление на влак, планиране и управление на трафик.
Професионалните квалификации, които
евентуално може да се изискват за трансгранично обслужване.
5. Телематични приложения.
Тази подсистема се състои от два елемента:
а) приложения за пътнически услуги, включително системи, осигуряващи информация за
пътниците преди и по време на пътуването,
системи за резервация и плащане, управление
на багажа и управление на връзките между влаковете и връзките им с други видове транспорт;
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б) приложения за услуги за превоз на товари,
включително информационни системи (контрол
в реално време на товарите и влаковете), системи за композиране и разпределение, системи за
резервации, плащане и фактуриране, управление
на връзките с други видове транспорт и създаване на електронни придружителни документи.
6. Подвижен състав.
Структура, системи за управление и контрол
за всички влакови съоръжения, токоприемници,
тягови единици и единици за преобразуване на
енергия, спирачни механизми, съединителни
и двигателни механизми (талиги, оси и т.н.)
и окачване, врати, интерфейси човек/машина
(водач, персонал на борда на влака и пътници,
включително нуждите на лица с ограничена
подвижност), пасивни или активни обезопасяващи устройства и принадлежности за опазване
здравето на пътниците и персонала на влака.
7. Поддръжка.
Процедурите, съответното оборудване, логистични центрове за работи по поддръжката и
резерви, позволяващи извършване на задължителната корективна и превантивна поддръжка
за осигуряване на оперативната съвместимост
на железопътната система и гарантиране на
изискваното изпълнение на работа.“
§ 56. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 56д, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
РАЗРЕШЕНИЕ
за извършване на дейности по оценяване на съответствието на съставните елементи и проверка
на подсистемите
№ ………… / .………. г.
На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и след установено
съответствие с изискванията на чл. 115б, ал. 2
ЗЖТ по писмено заявление № ……….. /…………….. г.
РАЗРЕШАВАМ:
..................................................................................
(наименование)
седалище:
..................................................................................
адрес на управление:
..................................................................................
Обхват на разрешението:
(дейности, съставни елементи, подсистеми и процедури за тяхната оценка и проверка)
След потвърдена нотификация Европейската комисия е определила на
“................................................................................ “
(наименование на юридическото лице)
идентификационен № ХХХХ.
МИНИСТЪР:
/………………………/“
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§ 57. Създава се приложение № 9 към
чл. 54з, ал. 1:
„Приложение № 9
към чл. 54з, ал. 1
ПАРАМЕТРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРОВЕРКА
С ОГЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТСОС, И КЛАСИФИКАЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА

1. Списък на параметрите:
1.1. Обща документация:
Обща документация (включително описание
на нови, подновени или преоборудвани превозни
средства и на тяхното предназначение, информация за конструкцията, ремонта, функционирането и поддръжката им, техническо досие и т.н.).
1.2. Конструкция и механични части:
Механична цялост на превозните средства
и връзка между тях (включително теглични и
буферни съоръжения, проходи), якост на конструкцията на превозното средство и на оборудването
(например седалки), товароспособност, пасивна
безопасност (включително вътрешна и външна
удароустойчивост).
1.3. Взаимодействие с коловоза и определяне
на габаритите:
Механични връзки с инфраструктурата (вкл.
статично и динамично поведение, просвети и
сглобки, междурелсие, ходова част и т.н.).
1.4. Спирачно оборудване:
Елементи на спирачното оборудване (включително за защита срещу приплъзване на колелата,
управление на спирането, спирачно действие в
експлоатационен режим, при аварийно спиране
и в неподвижно състояние).
1.5. Параметри, свързани с пътниците:
Съоръжения и обстановка за пътниците
(включително прозорци и врати за пътниците,
потребности на лица с намалена подвижност
и т.н.).
1.6. Условия на околната среда и аеродинамични ефекти:
Въздействие на околната среда върху превозното средство и въздействие на превозното
средство върху околната среда (включително
аеродинамични условия и взаимодействие на
превозното средство с релсовата част на железопътната система, както и с външната среда).
1.7. Външни предупреждения, означения,
функции и изисквания за цялостност на софтуера:
Външни предупреждения, означения, функции и
цялостност на софтуера, като например свързани
с безопасността функции, въздействащи върху
поведението на влака, включително влаковата
шина за данни.
1.8. Бордови системи за енергоснабдяване
и управление:
Бордови системи за задвижване, енергоснабдяване и управление плюс системата за връзка
на превозното средство с инфраструктурата за
енергоснабдяване и всички аспекти на електромагнитната съвместимост.
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1.9. Съоръжения, интерфейси и обстановка
за персонала:
Бордови съоръжения, интерфейси, работни
условия и обстановка за персонала (включително
кабини за машинистите, интерфейс машинист – машина).
1.10. Пожарна безопасност и евакуация.
1.11. Поддръжка бордови съоръжения и интерфейси за поддръжка.
1.12. Бордова система „Контрол, управление
и сигнализация“:
Цялото бордово оборудване, необходимо за
гарантиране на безопасността и за контрол и
управление на движението на влаковете с разрешение да пътуват по мрежата, и неговото
въздействие върху релсовата част на железопътната система.
1.13. Специфични експлоатационни изисквания:
Специфични експлоатационни изисквания за
превозни средства (включително влошен работен
режим, ремонт на превозните средства и т.н.).
1.14. Параметри, свързани с товара, свързани
с товара изисквания и обстановка (включително съоръжения, специално изисквани за опасни
товари).
Забележка. Дадените по-горе в курсив обяснения и примери са само за информация и не
представляват определения на параметрите.
2. Класификация на правилата
Националните правила относно параметрите,
посочени в т. 1, се разпределят към една от
следните три групи. Не се включват правила и
ограничения от строго местен характер. Тяхната
проверка се извършва чрез инспекции, които
се организират по взаимно съгласие между
железопътните предприятия и управителите на
инфраструктурата.
Група А обхваща:
– международни стандарти,
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– национални правила, които се считат за
равностойни на националните правила на други
държави-членки, по отношение на безопасността
на железопътния транспорт.
Група Б
Група Б обхваща всички правила, които не
попадат в група А или В или които не е било
възможно да бъдат класифицирани в една от
тези групи.
Група В
Група В обхваща правила, които са абсолютно
необходими и са свързани с характеристиките
на техническата инфраструктура с оглед безопасна и оперативно съвместима експлоатация
в съответната железопътна инфраструктура
(например габарита на натоварване).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта/министърът на транспорта“ се
заменят съответно с „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията/
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 59. Разпоредбите на чл. 54в – 54е не се
прилагат за превозни средства, въведени в
експлоатация преди 19 юли 2008 г.
§ 60. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно
оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Общността и Директива
2009/131/ ЕО на Комисията от 16 октомври
2009 г. за изменение на Приложение VІІ към
Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната
съвместимост на железопътната система в
рамките на Общността.
Министър: Ал. Цветков
8302
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-825
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
заболяване и без признаци на вегетация:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – тракийски дъб (Quercus thracica Stefanov & Ned),
обявен със Заповед № 2606 от 14.12.1960 г. на
министъра на горите и опазване на природната
среда, заведен в държавния регистър под № 125,
намиращ се в отдел 706 „м“ от горския фонд на
ДГС „Крумовград“, землище с. Сърнак, община
Крумовград, област Кърджали.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8310

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-826
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пречупване на дървото в основата му:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – летен
дъб (Quercus robur L.), обявен със Заповед № 314
от 04.03.1969 г. на министъра на горите и горската
промишленост, заведен в държавния регистър под
№ 785, намиращ се в парка на с. Самуилово, в
имот – общинска собственост, землище с. Самуилово, община Сливен, област Сливен.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8311

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-831
от 17 септември 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие с цел
опазване на вековни и забележителни дървета:

1. Обявявам за защитено дърво цер (Quercus
сerris L.) на възраст около 100 години, с височина
16 м и обиколка 4,10 м, намиращо се в неурегулиран поземлен имот № 058018, м. Суревище,
землище с. Бърложница, община Сливница,
Софийска област.
2. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – София, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
4. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство в Република
България.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова

8312

РАЗРЕШЕНИЕ № 757
от 29 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Септември“, разположена
в землищата на гр. Септември и с. Злокучене,
община Септември, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 33 от 14.09.2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Евровел“ – ООД, Велинград,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 112670568, със седалище и адрес на
управление Велинград 4600, ул. Христо Ботев 2, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Септември“, разположена в землищата на гр.
Септември и с. Злокучене, община Септември,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,91 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от
№ 1 до № 5 вкл. в система 1970 г.:
№

X

Y

1.

4551180

8566790

2.

4550670

8567770

3.

4550200

8567500

4.

4550020

8567200

5.

4550380

8566380

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

8313

РАЗРЕШЕНИЕ № 758
от 29 септември 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Рахито“, разположена в
землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 33 от 14.09.2010 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Грифком“ – ООД, Варна,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200253176, със седалище и
адрес на управление – Варна, район „Одесос“,
ул. Фредерик Кюри, бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 7, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Рахито“, разположена в землището на гр. Бяла,
община Бяла, област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от
№ 1 до № 9 вкл. в система 1970 г.:
№

X

Y

1.

4687776.80

9617943.50

2.

4687717.60

9618076.10

3.

4687624.10

9618034.50

4.

4687488.80

9617837.30

5.

4687337.10

9617670.20

6.

4687293.20

9617642.50

7.

4687293.60

9617612.20

8.

4687453.40

9617502.40

9.
4687632.90
9617663.20
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8314

Министър: Н. Караджова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 507
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 18, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за парцеларен план за
трасе на отвеждащ канал за повърхностни води
от площадката за обект „Интегрирана система
от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община“, м. Хан Богров до р.
Янещица, землище с. Горни Богров, съгласно
приложения проект.
2. С оглед защита на особено важни обществени
интереси, свързани с изграждането на отвеждащ
канал от площадката за обект „Интегрирана
система от съоръжения за третиране на битови
отпадъци на Столична община“, и поради обстоятелството, че забавянето би довело до значителни
вреди за Столичната община, на основание чл. 60,
ал. 1 АПК допуска предварително изпълнение
на решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
8277

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1306
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 326 от 21.05. 2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на тех-
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ническо помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24,
I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8245

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1307
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.12.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8246

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

РЕШЕНИЕ № 1343
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 972 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
за социални контакти, ж.к. Връх Манчо, бл. 3,
вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8247

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1345
от 3 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 761 от 11.12. 2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.12.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (ПИ № 641), ул. Проф. Иван Георгов 7
(бивша ул. Цветан Антов), обособена част от
„Софинвест“ – ЕООД, на територията на район
„Сердика“, заедно с право на собственост върху
ПИ № 641.
2. Начална тръжна цена – 910 000 лв., 17,35 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 91 000 лв. се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8248

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ВЕСТНИК
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имот № 089005, м. Азмака, землище на с. Съдиево,
община Айтос. Обособява се УПИ І-5 с отреждане
„За пречиствателни съоръжения“ – зона ИТИ.
Новопредвиденото застрояване е свободно, с
височина – до 10 м, и следните характеристики:
Кинт < 2; К плътн. < 80 %; К озел. – 20 %.
Вси чк и п ромени са нанесени с червени
пунктирни линии и червени и сини надписи на
приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Айтос до Административния съд – Бургас.
Председател: З. Али

РЕШЕНИЕ № 1364
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 372 от 08.07. 2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.11.2010 г. от 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (кафе), м. Студентски град, бл. 5 (ниско
тяло), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 115 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
8249

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 494
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос,
одобрява проект ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за

8278

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 648
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за
„Електрозахранване на радиорелеен възел 24009
в ПИ 02508.10.608“ по кадастралната карта на
гр. Балчик.
Председател: Ст. Павлов
8251
РЕШЕНИЕ № 649
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Главно
водопроводно захранване от ПИ 02508.509.232“
по кадастралната карта на гр. Балчик.
Председател: Ст. Павлов
8252

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 258
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за ПУП за външно ел.
захранване на „Приемопредавателна станция“
VZ6104 в имот № 057046 в м. Киведар, землище
на с. Рашково, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
Председател: М. Кирова
8387
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-92
от 6 октомври 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 1 от 15.01.2010 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и Решение
№ КЗЗ-8 от 30.07.2010 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските
земи нареждам:
Одобрявам проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
на трасе за обект „Външен водопровод от разпределителна шахта с. Мъглен, община Айтос, до
напорен водоем с. Драганово, община Бургас“ в
частта от т. 44 до т. 50, попадаща в землището
на с. Драганово и преминаващо през поземлени
имоти с № 045059, 045060, 045062, 045063, 045064,
045065 045066, 045067, 045068, 045069, 045070, 045071,
045072, всички частна собственост.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
пред Административния съд – Бургас.
8279

Областен управител: К. Гребенаров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-9
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение-протокол № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
Решение-протокол № 1 от 29.09.2010 г. на Надзорния съвет Агенцията за приватизация и публично
частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: офис № 5, ет. 2 в сграда в УПИ
IX, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, Бургас, със
ЗП 22,22 кв. м, с начална тръжна цена в размер
18 800 лв. без ДДС, стъпка на наддаване 2000 лв.
и депозит за участие 1880 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 18-ия
ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
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3. Депозитът за участие в размер 1880 лв. да
се внесе по банков път до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
18-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатата крайна тръжна цена
се начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3
ЗДДС във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните
разпоредби на ЗДДС.
8385

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

РЕШЕНИЕ № I-10
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение-протокол № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
Решение-протокол № 2 от 13.10.2010 г. на Надзорния съвет Агенцията за приватизация и публично
частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 17-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: бивша ветеринарна лечебница,
ул. Девети септември 38А, гр. Българово, със
ЗП 118 кв. м, с начална тръжна цена в размер
23 000 лв., стъпка на наддаване 230 лв. и депозит
за участие 2300 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 16-ия
ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
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и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 2300 лв. да
се внесе по банков път до 16-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок 5 работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
16-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 16-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
8386

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 222
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 1 и чл. 6, ал. 1 и 3 ЗОС, чл. 62а, ал. 2, чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ,
поискано писмено съгласие от министъра на
МОМН и след проведеното поименно гласуване
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ
№ І – „За детско заведение“, и УПИ № ІV – „За
училище“, в кв. 432 с изключение на частите от
тях, попадащи в улица с ос.т. 2700а-2700б-2707а.
2. Одобрява частично изменение на плана за
регулация в качеството си на собственик на поземлени имоти в кв. 432 на кв. Анезица по плана
на Велинград, като за сметка на УПИ І – „За
детско заведение“, УПИ V – „За трафопост“,
и № ІV – „За училище“, се образуват 15 нови
урегулирани поземлени имота с номера от № І
до № ХV, отредени за жилищно строителство, с
изключение на УПИ № V „За трафопост“ съгласно
зеления цвят в скицата проект.
3. Одобрява образуване на нов квартал № 4321
с 6 нови урегулирани поземлени имота с № І – VІ,
като УПИ № І, ІV, V и VІ се отреждат за жилищно
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строителство, а УПИ № ІІ – „За озеленяване“,
и УПИ № ІІІ – „За магазин“, в същия квартал.
4. Одобрява ЧИПР, като се образува нова
улица с ос.т. 2700а-2700б-2707а съгласно кафявия
цвят в представения проект.
5. Одобрява промяна на уличната регулационна
линия между ос.т. 2708-2709-2710.
6. Задължава кмета на общината да извърши
законоустановените процедури по изпълнение на
т. 1, 2, 3, 4 и 5.
8253

Председател: М. Джамбаз

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 185
от 16 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. 3, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка
с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг
с явно наддаване от 15 ч. в приемната зала на
първия етаж в сградата на Община Габрово до
ЦИУГ на 17-ия ден от датата на обнародването
на това решение в „Държавен вестник“ обект:
поземлен имот с идентификатор 59327.652.72,
заедно с магазин в с. Потока, община Габрово,
с площ на земята 315 кв.м и застроена площ
89 кв.м при граници: 59327.652.51; 59327.652.73;
59327.652.50; 59327.652.5; 59327.652.52.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 9162 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
2.3. депозитът за участие в размер 500 лв.
да се внесе по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга;
2.4. тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в информацинния център на общината срещу представяне
на документ за внесена такса 100 лв. без ДДС
в касата на общината не по-късно от работния
ден, предхождащ датата на търга;
2.5. предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан
запечатан непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга;
2.6. огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден, но не по-късно от 16 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга, след
закупуване на тръжната документация;
2.7. начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове – без използване
на други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, да се
проведе нов търг при същите условия на 42-рия
ден от обнародването на това решение в „Дър-
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жавен вестник“. Тръжната документация ще се
получава до деня, предхождащ датата на търга;
срок за подаване на предложенията – до 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга.
8318

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

срок за подаване на предложенията – до 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга.
Председател: В. Василев
8256

Председател: В. Василев

РЕШЕНИЕ № 189
от 16 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. 3, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка
с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг с явно
наддаване от 14 ч. в приемната зала на първия етаж
в сградата на Община Габрово до ЦИУГ на 17-ия
ден от датата на обнародването на това решение
в „Държавен вестник“ обект УПИ Х-70 за обществено обслужване от кв. 12 в с. Лесичарка, община
Габрово, с площ 596 кв.м заедно със съществуваща
едноетажна сграда със ЗП 125,55 кв.м и сутерен
със ЗП 53,01 кв.м. Граници на УПИ Х-70 от кв. 12
по плана на с. Лесичарка, община Габрово: УПИ
ІХ-69; улица с о.т. 27-79-78а-78; пешеходна пътека;
улица с о.т. 83б-83а; УПИ VІІІ-71.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 7450 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.
2.3. депозитът за участие в размер 500 лв.
да се внесе по набирателна сметка с IBA N
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, на името на Община Габрово
не по-късно от работния ден, предхождащ датата на търга; купувачът дължи всички данъци и
такси по сделката;
2.4. тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в информационния център на общината срещу представяне
на документ за внесена такса 100 лв. без ДДС
в касата на общината не по-късно от работния
ден, предхождащ датата на търга;
2.5. предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан
запечатан непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга;
2.6. огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден, но не по-късно от 16 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга, след
закупуване на тръжната документация;
2.7. начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове без използване на
други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, да се проведе нов търг при същите условия на 42-рия ден
от обнародването на това решение в „Държавен
вестник“ в 14 ч. Тръжната документация ще се
получава до деня, предхождащ датата на търга;

ОБЩИНА ДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 367
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Димово, одобрява подробен устройствен план за
трасето на „Кабелна линия 20 kV в сервитута
на ВЕЛ 20 kV язовира“, което минава през следните имоти: землище с. Гара Орешец, ЕКАТТЕ
14489: имоти № 66 69063, 69064, 69066, 69067,
69068, 69070, 69071, 69072, 69075; землище на
с. Медовница, ЕКАТТЕ 47648: имоти № 22, 28,
29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 6041, 6051,
6052, 6053, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077,
6078, 6110, 6156, 6158, 6159, 6160, 6161, 7149, 7160,
7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170,
8060, 8065, 8070, 8089, 8090, 8097, 8103, 8104, 8107,
8108, 8120, 8121, 8122, 8124, 8125, 9004, 9006, 9014,
9015, 9016, 10009, 10013, 10014, 10015, 10016, 10017,
10020, 10021, 10022, 15001, 15002, 28009, 28011, 21,
28, 30, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 50, 73, 178, 5061,
5062, 5063, 5064, 5065, 5067, 5110, 511107060, 8003,
8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8017, 8018, 8020, 8057,
8060, 8061, 16002, 16011, 16012, 16013, 16016, 16017,
16019, 16020, 16023, 16024, 16046, 16047, 17045, 17046,
17061, 17078, 17079, 17080, 18054, 18059, 18061, 18068,
18069, 18075, 18076, 18085 и 028010; землище на
с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778: имоти № 172, 251,
253, 271, 299, 10009,10016, 11009, 11010, 12015, 12016,
12017, 12018, 12019, 12042, 12044, 12049, 12050 и
000172; землище на с. Карбинци, ЕКАТТЕ 36440:
имоти № 000046 и № 000073.
Председател: Р. Младенов
8317

ОБЩИНА КУБРАТ
ЗАПОВЕД № 1129
от 13 октомври 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 431
от протокол № 32 от 12.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Кубрат, нареждам:
1. ЦДГ „Славейче“ – с. Каменово, да бъде
преобразувана във филиал на ЦДГ „Детелина“ – с. Равно.
2. Децата от ЦДГ „Славейче“ – с. Каменово,
да преминат на обслужване и издръжка в ЦДГ
„Детелина“, с. Равно.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на Сн.
Георгиева – ДД „ИРСД“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Кр. Манолов – зам.-кмет на Община Кубрат.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжности лица за сведение и изпълнение.
Кмет: Р. Халилов
8390
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 450
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява ПУП – парцеларен план за изместване
на трасе на напорен водопровод ∅ 500, землище
гр. Петрич, с трасе и сервитути към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имоти № 151114, 151118, 151119, 002020,
002022, землище гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
8280

Председател: С. Николов

РЕШЕНИЕ № 451
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, одобрява
проект на ПУП – парцеларен план за изместване на трасе 20 kV от имот 002020, м. Омондрос,
землище гр. Петрич, с трасе и сервитути към
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: № 002012, 002020, 000241, 000247, 000411,
землище гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
8281

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1061
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на общински недвижим имот: Масивна едноетажна
нежилищна сграда – фурна, заедно с дворно място
205 кв. м, съставляващо парцел ІІ-199 в стр. кв. 75
по плана на с. Дисевица при граници на парцела:
североизток – улица; югоизток – улица; северозапад – парц. І-200; югозапад – парц. ІІІ-198, при
начална тръжна цена 13 500 лв. без ДДС и стъпка
на наддаване 600 лв. Имотът е описан в Акт за
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общинска собственост № 30950 от 08.10.1997 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 128
от 30.11.2004 г., том ХХХІІІ, рег. № 16331.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
13 500 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 600 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
1350 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
8326

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1062
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на
недвижим имот: Обособена част от двуетажна
масивна сграда – незавършен обект за обществено
обслужване, изграден до фаза груб строеж, със
застроена площ 834,80 кв. м и разгъната застроена
площ 1200,40 кв. м, състояща се от: двуетажно
тяло – фоайе; едноетажно тяло – зала с балкон;
едноетажно тяло със сутерен – сцена; двуетажно
тяло със сутерен – административна част, заедно с
отстъпеното право на строеж, намираща се в УПИ
V, кв. 41 по плана на с. Коиловци при граници
на целия имот: север – обособен обект „Приемен
дом“ на ЕТ „Импорт-експорт 2000 – Величко
Великов“, от всички страни – УПИ V, кв. 41; на
УПИ V, кв. 41: север – УПИ ІV; изток – УПИ
ІІІ; юг – улица по ОК 104 – ОК 66; запад – улица
и УПИ ІІ. Имотът е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 35118 от 19.02.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 180
от 28.02.2008 г., том VІ, рег. № 2706.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 133 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
5000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 13 300 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон – Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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2.4. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на настоящото решение, но със
следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
8327

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1063
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот: Дворно място 1000 кв.м, отреден за хлебопекарница, намиращ
се в УПИ ІV, кв. 51 по плана на с. Коиловци, и
построените в него полумасивна сграда – навес с
площ 54 кв.м и външна тоалетна с площ 5 кв.м и
2/3 идеални части от масивна едноетажна сграда
за обществено обслужване – фурна, цялата със
застроена площ 231 кв.м, построена през 1962 г.
Граници на имота: север – ОК 104 – ОК 102;
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изток – УПИ V-297; юг – УПИ ХІ-306 и УПИ
ХІІ-306; запад – УПИ ІІІ-299. Имотът е актуван
с Акт за частна общинска собственост № 35828
от 18.02.1910 г., вписан в Агенцията по вписвания
под № 128 от 19.02.2010 г., том ІV, рег. № 1756.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 25 500 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2550 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе в 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на настоящото решение, но със
следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе в 13,30 ч. на 69ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
8328

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1066
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 09.10.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
в т. ІІ.3 със следния недвижим имот: незастроен терен с идентификатор 56722.655.4 с площ
8270 кв.м – УПИ І, кв. 700, отреден „За обществено
обслужване и производствено-складови дейности“,
намиращ се в Плевен, ж. к. Сторгозия.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: незастроен урегулиран поземлен
имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8270
кв.м – УПИ І, кв. 700, отреден „За обществено
обслужване и производствено-складови дейности“,
намиращ се в Плевен, ж. к. Сторгозия. Актуван
е с Акт за частна общинска собственост № 32670
от 09.06.2003 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 127 от 22.11.2004 г., том ХХХІІ, рег.
№ 15823. Граници на имота: север – УПИ VІ – за
озеленяване; изток – УПИ ІV; юг – УПИ V; запад – паркинг към улица по о.к. 1555 и о.к. 35.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
8329

Председател: Г. Спартантски

РЕШЕНИЕ № 1067
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен реши:
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1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот: „Масивна едноетажна сграда – клуб с идентификатор
56722.655.104.35, със застроена площ 56.00 кв. м, с
предназначение: сграда за търговия, разположена
в поземлен имот с идентификатор 56722.655.104
(стар идентификатор УПИ ІV, кв. 711), с адрес:
Плевен, ж. к. Сторгозия до бл. 12. Обектът се
продава с отстъпено право на строеж.
Граници на имота: север – меж дублоково
пространство; изток – долепен до клуба трафопост; юг – жил. блок № 12; запад – улица
ОК1733 – ОК1475а. Актуван е с Акт за частна
общинска собственост № 32316 от 24.06.2002 г.,
вписан в Агенцията по вписвания под № 49 от
13.05.2010 г., том 18, рег. № 6675.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 36 500 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3650 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на това решение, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича следващия след
него присъствен ден.
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2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
8330

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1068
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот: „Сграда
за търговия с идентификатор 56722.659.164.6 със
застроена площ 62 кв. м, разположена в поземлен
имот с идентификатор 56722.659.164, намираща
се в Плевен, ул. Тодор Табаков 11 (стар идентификатор УПИ І, кв. 400 по плана на Плевен).
Обектът се продава с отстъпено право на строеж.
Граници на имота: югоизток – жилищна сграда
пл. № 3223; югозапад – ул. Тодор Табаков, северозапад – жилищен блок пл. № 3225. Имотът е
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 31812 от 9.04.2001 г., вписан в Агенцията по
вписвания под № 130 от 20.04.2010 г., том 14,
рег. № 5324.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 39 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3900 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
8331

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1070
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и чл. 14, ал. 4 НТК Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
на общинското участие в търговско дружество
„ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена в размер 700 000 лв. и стъпка на
наддаване 50 000 лв. при следните условия:
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1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 70 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 38-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 200 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
20-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Тръжната документация
се получава след представяне на документ за
самоличност или пълномощно в писмена форма,
в случай че се закупува документация от името
на друго физическо или юридическо лице. Представителите на юридическите лица представят
копие от документ за актуално състояние на
юридическото лице, издаден от компетентния
орган по регистрация на лицето.
1.3. Предложения за допускане и участие в
търга се подават в запечатан непрозрачен плик
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. На 26-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението, да се събере в Актовата
зала, ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и допусне до участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
30-ия ден, считано от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5. В срок до 33-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
При получаване на информационния меморандум
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
1.6. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
1.7. В срок до 38-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
1.8. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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1.9. Сроковете по т. от 1.1 до 1.8 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2. Купувачът се задължава:
2.1. Да запази предмета на дейност на дружеството като лечебно заведение, като извършва задължително минимум три от изброените лечебни
дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, както следва:
2.1.1. диагностика, лечение и рехабилитация
на болни;
2.1.2. наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
2.1.3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания лица.
2.2. Недвижимото имущество на дружеството
да запази предназначението си, което има към
момента на процедурата по приватизация, като се
осигурят помещения за извършване на доболнична първична медицинска помощ не по-малко от
съществуващите към момента на придобиването.
2.3. Да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните дялове или част от
тях за срок 10 г.
2.4. Да поддържа средносписъчния състав
на персонала на дружеството не по-малък от 41
членове за срок 5 г.
2.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятелност
или преобразуване на дружеството за срок 10 г.
2.6. При неизпълнение на задължението по
т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 приватизационният договор
се разваля и купувачът се задължава да плати
неустойка в размер 100% от покупната цена.
Неустойката не може да се намалява поради
прекомерност.
3. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава, към Община Плевен и
търговски дружества, чийто едноличен собственик
на капитала е Община Плевен, лица, които са
в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
4. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
5. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
6. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
8332
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 387
от 4 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 9 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите, предвид
изложените в предложение с вх. № 10XI-492 от
29.09.2010 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на 2602
дяла, представляващи 100% от капитала на „Бъдеще“ – ЕООД, Пловдив, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 1 081 440 лв. Сделката е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена след приспадане на внесения депозит се
заплаща в левове по следния ред:
2.1. 35% от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; остатъкът от цената в размер 65% от покупната цена
в срок 18 месеца – на три периодични вноски
през 6 месеца, считано от сключване на приватизационния договор:
- първа вноска от 20% от покупната цена – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
- втора вноска от 25% от покупната цена – в
срок до 12 месеца от сключването на договора;
- трета вноска от 20% от покупната цена – в
срок 18 месеца от сключването на договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от
цената на дружеството – банкова гаранция в
полза на Община Пловдив; банковата гаранция
се предоставя преди сключването на договора.
2.4. Купувачът се задължава да изплати задълженията към Община Пловдив в срок 3 месеца
от датата на сключване на приватизационния
договор.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
300 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизаця до 17-ия ден включително от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и проект на договор за приватизационна продажба, се закупува
в офиса на Пловдивската общинска агенция за
приватизация (ПОАП), ул. Железарска 1, стая
№ 2, до 16 ч. на 17-ия ден (включително) от обнародване на решението в „Държавен вестник“
след заплащане в брой на 10 000 лв., без включен
ДДС, на посочения адрес. При получаване на
тръжната документация представителят на съответния кандидат трябва да представи документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и
нотариално заверено пълномощно за закупуване
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на документация и подписване на декларацията
за неразгласяване на информацията. Документите
по предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, трябва да бъдат
придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач. Не се допуска до участие
в търга консорциум, създаден под формата на
гражданско дружество.
6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16 ч. българско време на деня,
предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, ет. 3.
7. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след
закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от ПОАП.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. българско време в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
9. Ут върж да ва т р ъ ж на док у мен та ц и я за
продажба на 2602 дяла, представляващи 100%
от капитала на „Бъдеще“ – ЕАД, Пловдив, състояща се от правила за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК, с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Всички срокове в решението се броят от
деня, следващ обнародването му в „Държавен
вестник“, и изтичат в последния посочен ден и час.
11. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП в комисията за провеждане на търга да
включи по един представител от ППГОС, определен от ръководствата им.
12. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
13. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
Председател: И. Илиев
8259

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 777
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява план-схема към ПУП на община Раднево за обект: „Газоснабдяване на община
Раднево“ за гр. Раднево, община Раднево, област
Стара Загора.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 778
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план като
част от комплексен проект за обект: „Газоснабдяване на община Раднево”; подобект: „Главен
разпределителен газопровод извън границата на
урбанизираната територия“ на територията на
община Раднево.
8388

Председател: Т. Сотирова

РЕШЕНИЕ № 779
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване за
ПИ № 000066 по плана на землище с. Знаменосец,
община Раднево, област Стара Загора.
8334

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 324
от 5 ноември 2009 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и т. 23
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 5 ЗУТ и с констативен протокол на отдел „АСК“
при ОбА – Симитли, Общинският съвет – гр.
Симитли, реши:
1. Изменя Заповед № 164 от 12.07.1985 г. на
председателя на Окръжен народен съвет – Благоевград, за одобрение изменението регулацията
на парцела, отреден за градина в кв. 7, като се
отмени това отреждане и се създадат нови парцели
I до VIII включително в нов кв.23 и от I до VII
включително в кв. 24 и се коригира парцелът за
детски ясли по плана на с. Полето, община Симитли, както и Заповед № 213 от 18.12.1989 г. на
председателя на Общинския народен съвет – гр.
Симитли, за одобрение изменението на уличната
регулация с ОК 27-28-29-30-31-32 и дворищната
регулация на парцели от I до VIII включително
в нов кв. 23 и от I до VII включително в кв. 24
по плана на с. Полето, община Симитли, поради
допусната явна фактическа грешка, както следва:
Вместо квартал 23 по плана на с. Полето, община
Симитли, да се счита квартал 23 А по плана на
с. Полето, община Симитли, поради наличието
в одобрения със Заповед № 2881 от 02.07.1963 г.
регулационен план на с. Полето, община Симитли,
и Заповед за изменение на регулацията № 598 от
28.06.1973 г. на председателя на Окръжния народен
съвет – Благоевград, на квартал със същия номер
23 и полученото дублиране на еднакви номера на
различни квартали в одобрен устройствен план.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.

Председател: Т. Сотирова
8333
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Председател: Св. Атанасовска
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ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 1020
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на обект:
„Подземен електропровод средно напрежение за
захранване на „Фотоволтаичен парк“ в обхвата
на поземлени имоти с идентификатори 67338.92.9,
67338.92.10, 67338.92.11, 67338.92.12, 67338.92.14,
67338.92.15, 67338.92.16, 67338.92.17, 67338.92.18 и
67338.92.19 в м. Чобанка, землище Сливен, преминаващ през имоти с идентификатори 67338.77.37
и 67338.250.1 – транспортни територии.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните лица чрез общинската администрация до Административния съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
8282

РЕШЕНИЕ № 9
от 30 септември 2010 г.

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 509
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2,
т. 2 и § 8 ЗУТ, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 57а, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и решение
№ 1 от протокол № 12/25.08.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – Троян, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за частично изменение на
регулационния план (ЧИРП) и създаване на застроителна съставка на квартали № 161, 163, 164
и 165 по регулационния план на гр. Троян – ж. к.
Буковец – 2, като се обособяват нови квартали
№ 273, 274, 275, 276, 277 и 283.
Председател: А. Балев
8285
РЕШЕНИЕ № 510
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и
§ 8 ЗУТ, чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 57а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и решение
№ 9 от протокол № 07/26.05.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Троян, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) за частично изменение на регулационния
план (ЧИРП) на строителни квартали 51 и 53
на с. Бели Осъм, община Троян, като се изменя
уличната регулация между осови точки 68-7075-77-78-79 и се обособява нова улица с нови ОТ
68-405-404-403-402-401-80.
Председател: А. Балев
8286

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 73626.176.418
(извън регулация) по кадастрална карта за землището на гр. Търговище, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ и за него се
предвижда нискоетажно свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
8257

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 10
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 000184 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Дралфа, община Търговище, с който имотът
се отрежда „За база за изкупуване и преработка
на билки“ и за него се определя чисто производствена (Пч) устройствена зона.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
8258

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 484
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1
и 3, чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево, реши:
1. Създава селищно образувание с местно значение с наименование „Боруна“ с площ 85 221 кв.
м по приложената скица-извадка на землището
на гр. Царево – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание
„Боруна“ по координатен регистър на граничните
точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8347

Председател: Д. Градев

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 485
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1,
чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
1. Създава селищно образувание с местно
значение с наименование „Диньов гьол“ с площ
318 248 кв. м по приложената скица-извадка на
землището на гр. Царево – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание „Диньов гьол“ по координатен регистър на
граничните точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8348

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 486
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1
и 3, чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево, реши:
1. Създава селищно образувание с местно значение с наименование „Оазис“ с площ 215 386 кв.
м по приложената скица-извадка на землището
на с. Лозенец – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание
„Оазис“ по координатен регистър на граничните
точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8349

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 487
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1
и 3, чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Царево, реши:
1. Създава селищно образувание с местно
значение с наименование „Нестинарка“ с площ
221 061 кв. м по приложената скица-извадка от
кадастралната карта на землището на гр. Царево – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание „Нестинарка“ по координатен регистър на
граничните точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8350

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 488
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1
и 3, чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево, реши:

ВЕСТНИК
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1. Създава селищно образувание с местно значение с наименование „Арапя“ с площ 580 757 кв.
м по приложената скица-извадка на землището
на гр. Царево – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание
„Арапя“ по координатен регистър на граничните
точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8351

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 489
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 24 във връзка с чл. 25, т. 1
и 3, чл. 3, ал. 5 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево, реши:
1. Създава селищно образувание с местно значение с наименование „Тарфа“ с площ 308 104 кв.
м по приложената скица-извадка на землището
на с. Лозенец – приложение № 1.
2. Определя граници на селищно образувание
„Тарфа“ по координатен регистър на граничните
точки от 1970 г. – приложение № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния съд – Бургас.
8352

Председател: Д. Градев

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ЗАПОВЕД № РД-09-494
от 12 октомври 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП
и Решение № 797 от 29.09.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Зора“ в Обединено детско заведение „Зора“
(ОДЗ) считано от 01.10.2010 г.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Заповедта да се сведе до знанието на директора
на дирекция „ФБ“, директора и счетоводителя
на детското заведение за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Вергиния Василева – зам.-кмет на Община
Червен бряг.
8391

Кмет: Д. Вълов

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 142
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Горна Малина, след разглеждане на представения
доклад (приложение № 3 от протокола), реши:

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

Приема решение за одобряване на ПУП (под
робен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на ПИ (поземлен имот) 072009, м. Карабелица, землището на с. Горна Малина, община
Горна Малина, Софийска област, „За жилищно
строителство“.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
8287

Председател: Ив. Младенова

ОБЩИНА С. ХАЙРЕДИН,
ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 344
от 17 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Хайредин, одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе
за външно ел.захранване НН за захранване на
обект: „Приемно-предавателна станция за GSM/
UMTS оборудване № VZ 6173 на „БТК“ – АД, в
поземлен имот с кадастрален № 120080, местност
Турек, землище с. Манастирище, община Хайредин, минаващо по полски пътища с кадастрални
номера ПИ № 000638 и ПИ № 000670 – общинска
публична собственост, и през имот № 888 – съществуваща улична мрежа в границите на с.
Манастирище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Хайредин пред Административния съд – Враца.
8315

Председател: В. Александров

18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-52 от 29.09.2010 г. за допълване на
разрешение за строеж № РС-14 от 08.03.2010 г. за
обект: „Сероочистваща инсталация на блокове 5
и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2“, етап 01: енергиен
блок 6 с два димни вентилатора, газоходи суров
димен газ, байпасни газоходи“ – изграждане на
сграда на Маслена станция. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението.
8260
314. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти по 05.02.18 икономика и управление по
отрасли – шестима, със срок два месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
14, тел.: 0723 688 22.
8384
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С Т Р. 6 3

42. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професори по:
03.01.02 анатомия, хистология и цитология – един;
03.01.40 ортопедия и травматология – един; доценти по: 01.06.17 физиология на животните и човека – един; 03.01.24 фармакология – един; 05.07.03
методика на обу чението по история – един;
03.01.13 вътрешни болести – един; 05.04.18 славянски езици – един, всичките със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 214, тел. 056-858-210.
8338
6. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение № 295 на Министерския
съвет от 12.05.2010 г. обявява конкурс за редовна
и задочна докторантура за учебната 2010/2011 г.
по следните научни специалности: редовна докторантура: 01.02.02 приложна механика – един;
02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали – двама; 02.01.03
машинознание и машинни елементи – двама;
02.01.04 теория на механизмите, машините и
автоматичните линии – един; 02.01.09 хидравлични и пневматични задвижващи системи – един;
02.01.10 технология на машиностроенето – двама;
02.01.13 рязане на материалите и режещи инструменти – един; 02.01.15 металорежещи машини и
системи – един; 02.01.29 машини и съоръжения
за леката промишленост – един; 02.05.12 метрология и метрологично осигуряване – един;
02.05.17 точно у редост роене – един; 02.06.13
промишлена топлотехника – един; 02.12.03 технология на текстилните материали –един; 02.20.02
микроелектроника – двама; 02.20.05 квантова
и оптоелектроника – един; 02.20.09 индустриална електроника – един; 02.21.02 елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната
техника – един; 02.21.04 компютърни системи,
комплекси и мрежи – един; 02.21.06 автоматизация на инженерния труд и САПР – двама;
02.21.07 автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – трима; задочна
докторантура: 02.01.10 технология на машиностроенето – един; 02.01.15 металорежещи машини и
системи – един; 02.07.20 комуникационни мрежи
и системи – двама. Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложение. Срок за подаване на документи:
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки: Технически университет – Габрово,
ул. Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел. 066/801-511.
8261
94. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през септември 2010 г. са продадени следните
общински обекти: 1. стопанска площ (№ 1 и № 2),
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 7, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
продадена чрез публичен търг с явно наддаване на
ЕТ „Дани – Йорданка Георгиева“, представляван
от Йорданка Илиева Георгиева, за 15 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. терен – УПИ XV,
кв. 209, кв. Зеленика, м. Овча купел 1, обособена
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част от „Спортна София – 2000“ – ЕАД, продаден чрез публичен търг с явно наддаване на ЕТ
„СИМ – Светослав Модрев“, представляван от
Светослав Иванов Модрев, за 45 000 лв., върху
които е начислен ДДС в размер 9000 лв.; общата
цена по договора е в размер 54 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
8250
3. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
на част от м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 1,
2(част) и 3, който е изложен в район „Подуяне“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Подуяне“.
8288
14 . – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за парцеларен план на язовир „Мрамор“
(язовир „Църна бара“), разположен в землищата
на с. Мрамор и с. Волуяк на река Църна бара,
който е изложен в район „Връбница“. Заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Връбница“.
8319
65. – Община гр. Белица, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект: „Електрически кабел 20
kV от стълб, попадащ в ПИ № 03504.201.399 до
ПИ № 03504.201.397, местност Чуката, землище гр.
Белица, община Белица, собственост на община
Белица. Сервитутната ивица по оста на трасето е
с широчина 4 м, по 2 м от двете страни. Трасето
на електрическия кабел е с дължина от 115 м и
минава през имоти, землище гр. Белица, община
Белица, местност Чуката, ЕК АТТЕ 03504: имот
№ 201.395 – пасища, мера – собственост на наследници на Иван Сачков; имот № 201.398 – полски пътища – собственост на Община Белица;
имот № 201.399 – пасища, мера – собственост
на Община Белица. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин 15.
8262
28. – Община Белоградчик на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изнесен
в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8343
12. – Община Брезник, област Перник, дирекция „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
обявява на заинтересованите страни, че e внесен за приемане и одобряване изработен проект

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

за ПУП – парцеларен план за определяне на
сервитут на ветрогенератори в ПИ № 044019,
044021, м. Пазарище, и 008013, м. Ласкерица, по
КВС на землище с. Гоз. Изработеният проект
ПУП – парцеларен план, се намира в дирекция
„ТСУ“ при община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. Недоволните
страни в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация Брезник на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8263
94. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 kV от
ЕЛ „Къпиново“ за БКТП в УПИ ХVІІ, кв. 51, с.
Велчево, община Велико Търново, с възложител
„Е.Он България Мрежи” – АД. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8294
94а. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване и БКТП
на 5 бр. жилищни сгради в УПИ 090009 и ПИ
№ 090010, преминаващо през ПИ № 000306, м.
Урушка могила, по КВС на с. Къпиново, община
Велико Търново, с възложител „Е.Он България
Мрежи” – АД. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8295
1. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава
чрез Местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ,
че предварителният списък за 2009 г. на правоимащите граждани, притежаващи многогодишни
жилищноспестовни влогове, е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
8264
9. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Елементи на техническата инфраструктура
(водопровод и електропровод), захранващи ПИ
701.1884 по плана на новообразуваните имоти по
реда на § 4, местност Бадемлика, Карлово, преминаващи през поземлени имоти 701.1884 собственост на Тодор Димов Бакалов, и 701.9533 – полски
път, публична общинска собственост. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 203 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация Карлово.
8321
97. – Община Лъки, област Пловдив, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава,
че списъкът за 2010 г. на правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни
влогове е изложен на информационното табло
пред сградата на общинската администрация
на ул. Възраждане 18. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване пред кмета на общината по реда на АПК в
14-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
8344
96. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе за външен
водопровод до ПСОВ в имоти № 086050, 086008,
м. Лъките, имот № 000088, м. Амушева лъка,
землище гр. Петрич. Трасето и сервитутите,
предвидени да преминат през земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 000067, 000072, 000075, 000079,
000086, 000087, 000088, 000097, 000126, 000128,
000132, 067004, 080017, 080018, 080019, 080020,
080021, 080022, 080023, 080024, 080025, 080026,
084010, 084011, 084012, 084013, 084014, 084015,
084016, 084017, 084018, 084020, 086050, 086009,
142001, 142002, 142003, 142004, 142005, 142006,
142007, 142008, 142009, 142012, 142027, 146036,
148001, 148002, 148003, 148005 – землище гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на Община
Петрич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8346
138. – Община Пловдив на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъците
на правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове от І, ІІ, ІІІ и ІV
група са изложени в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника същите подлежат на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7905
53. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Тръбна
мрежа Порой – Гълъбец – Горица“, землище гр.
Поморие, с трасе, преминаващо през следните
поземлени имоти: 041 (път), собственост на
Община Поморие, 0313 (път), собственост на
Община Поморие, 0376 (път), собственост на
Община Поморие, и 0172 (път), собственост на
Община Поморие, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8293
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10. – Община Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с протокол № 3 от
22.02.2010 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ е
приет проект за ПУП – ПРЗ на имот № 000632,
представляващ застроена земеделска земя с променено предназначение с Решение № КЗ-21 от
30.10.1974 г. и № КЗ6 от 21.04.1986 г. на Комисията за земята при Министерския съвет, и имоти
№ 033293 и № 033294, представляващи земеделска
земя за процедура промяна предназначението в
землището на с. Ягодово, местност Долни лозя.
Заинтересованите лица (съгл. писмо с вх. № 0800-70 от 16.09.2010 г. от Община „Родопи“) са
собствениците на имоти в с. Катуница, които
попадат в определената ХХЗ от 1000 м, както
следва: в масив 058 – имоти 012, 011, 010, 009,
030, 001, 002, 003, 004, 005 и 006; в масив 057 –
имоти 014, 013, 0121 011, 010, 009, 177, 015, 002,
003, 004, 005, 006, 001; в масив 056 – имоти 055,
001, 002, 005; в масив 054 – имот 001; в масив
053 – имоти 001, 002, 013, 011, 003, 014, 015, 016,
010, 009, 006 и 005; в масив 046 – имоти 27, 018,
017, 016, 039, 038, 037, 036, 021, 032, 033, 022, 031,
030, 011, 028, 027, 023, 024, 043, 042, 025, 026, 044,
001, 003, 004 и 006; в масив 038 – имоти 001, 008,
009, 010, 004, 005 ; в масив 052 – имоти 001, 008,
007, 006, 003, 004, 002, 010, 011 и 267; в масив
051 – имоти 001, 015, 500, 016, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 242, 285 и 453; в масив
050 – имоти 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009,
010, 012, 013 и 014; в масив 049 – имоти 001, 002,
003, 004, 005, 006, 007, 008, 010 и 011; в масив
057 – имоти 021, 020, 019, 018, 017, 036, 035, 022,
034, 040, 039, 023, 024, 038, 044, 025, 026, 033, 031,
032, 030, 011, 046, 045, 029, 009, 008, 007, 006, 005,
004, 003, 002 и 001; в масив 048 – имоти 017, 016,
015, 014, 021, 020, 012, 026, 022, 025, 008, 009, 006,
007, 005, 019, 018, 003, 004, 001, 002, 101, 110, 286
и 282; на север от масив 048 – имоти 009, 039,
038, 037 и 036. Проектът се намира в Общинска
администрация „Родопи“, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 1а, и може да се разгледа всеки работен
ден. Възражения могат да се подават до Община
„Родопи“ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8389
17. – Община Свищов на основание чл. 44, ал. 1,
т. 13 ЗМСМА и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите
на техническата инфраструктура – външно електрозахранване на Базова станция (БС 4692 „Овча
могила“) в землището на с. Овча могила с ЕКАТТЕ
53196, община Свищов, с трасе в поземлени имоти (ПИ) 000233, (ПИ) 000287, (ПИ) 000290, (ПИ)
000305, (ПИ) 000308, (ПИ) 000312, (ПИ) 000685,
(ПИ) 000695, (ПИ) 000709, (ПИ) 000713, (ПИ)
000744, (ПИ) 000760, (ПИ) 121020 по КВС на
землището на с. Овча могила, община Свищов,
представляващи (ПИ) 000233, (ПИ) 000287, (ПИ)
000290, (ПИ) 000713, (ПИ) 000760 (ПИ) 000744, по
КВС на землището на с. Овча могила – публична
общинска собственост; (ПИ) 000312 по КВС на
землището на с. Овча могила – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, (ПИ) 000305, (ПИ) 000308 по КВС на
землището на с. Овча могила – държавна частна
собственост – ДПФ на МЗХ; (ПИ) 000685, (ПИ)
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000695, (ПИ) 000709 по КВС на землището на с.
Овча могила – публична държавна собственост,
(ПИ) 121020 по КВС на землището на с. Овча могила – частна собственост. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 2, стая 22. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
собственици могат да правят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
8290
77. – Община Своге на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че допълнителните
списъци са изготвени и изложени в общината.
Списъците подлежат на обжалване пред кмета
на общината в 14-дневен срок на основание чл. 6,
ал. 3 от правилника.
8345
152. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план на трасе за изместване
на част от въздушна мрежа НН на ТП № 1, клон
„В“, с. Гумощник, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 18109.14.107, 18109.14.36
и 181089.14.111 по кадастралната карта на с. Гумощник, община Троян. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
8289
71. – Община Ямбол на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на отговарящите на условията на закона притежатели
на многогодишни жилищноспестовни влогове за
2010 г. е изложен в Община Ямбол. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът може да
бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
8265

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, II отделение, 23 състав, призовава Мария Димитрова
Петрова като заинтересована страна по адм.д.
№ 6280/2009. Делото е със страни – жалбоподатели: Цветан Христов Принов и Елена Борисова
Принова, Любка Димитрова Кажимирчак, „ВИП
сервиз“, Тодорка Йорданова Вутова и Светлин
Георгиев Вутов, и ответник: Столична община
чрез Столичния общински съвет. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 8.11.2010 г. в
9 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
8457
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. № 6239/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отгворност „Технопроект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
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Мир 35, ет. 7, ап. 29, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, проектантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
от българското законодателство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., собственик на капитала е
Татяна Алексеевна Синица, която го управлява
и представлява.
5634
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 877/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Универсал – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Оряхово,
ул. Христо Смирненски 15, бл. 13, вх. Б, ет. 1,
ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, дистрибуторска дейност с лекарствени
средства (след съответното разрешение), комисионна търговия, производство на селскостопанска
продукция с цел продажба, изкупуване на селскостопански произведения, живи животни и
птици с цел продажба, доугояване и продажба,
производствена дейност за туризма, хотелиерство,
туристическа, рекламна, информационна дейност
или предоставяне на други услуги, филателия,
нумизматика и галеристика, международен и вътрешен транспорт и каргоуслуги, друга търговска
дейност, незабранена със закон, с международен
и вътрешен характер на сделките, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветана
Христова Иванова.
5908
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 853/2007 вписа в търговския
регистър промяна за „Фрима“ – ЕООД, София:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 347,
вх. А, ет. 7, ап. 23, в Оряхово, ул. Добруджа 41.
5909
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 885/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Плутон – 90“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 40,
вх. А, ет. 3, ап. 7, 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, международен транспорт и
спедиция, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, 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 Роберт Милев Савич.
5910
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 861/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Огафарм“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бяла Слатина, ул. Квартал
88 № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
прдставлява от едноличния собственик на капитала Огнян Пасков Огнянов.
5911
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 867/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ФСД – Теодосиева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Враца, ул. Георги
Бързашки 11, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети по реда
на Закона за счетоводството, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Грета Рангелова Теодосиева.
5912
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 484/2005
вписа в търговския регистър промени за „Строй
импекс – 2005“ – ЕООД, Враца: премества седалището и адреса на управление на дружеството в
София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 10;
вписва приетата промяна в учредителния акт на
дружеството; заличава седалището и адреса на
управление на дружеството във Враца, ул. Ангел
Грамчев 4, вх. А, ап. 3.
5913
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 851/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Екатерина – 80“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Скакля
4, ет. 12, ап. 72, с предмет на дейност: превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, вкл. международен
туризъм, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Цветанов Антонов.
5914
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 879/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иве – М – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Аспарух 24, с
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предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
промишлени, хранителни, селскостопански стоки,
цигари и алкохол, хотелиерска и ресторантьорска дейност, строителна дейност, внос и износ,
сделки с недвижими имоти, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ивайло Тодоров Иванов.
5915
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 878/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Автосервиз – Калин Петров“ – ЕООД,
съ седалище и адрес на управление Враца, ул.
Илинден 22А, с предмет на дейност: всякакви
авторемонтни, автотенекеджийски и други услуги,
покупко-продажба и внос на МПС-та и резервни
части, автобуси, стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Калин Ивов Петров.
5916
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 883/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Чех – пласт монтажи“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Враца, Източна промишлена
зона, с предмет на дейност: строително-монтажна
дейност, монтаж на алуминиева и PVC дограма, окачени и вентилирани фасади, външно- и
вътрешнотърговска дейност, туризъм, хотелиерство, обществено хранене, представителство,
посредничество, транспортни, информационни,
рекламни услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Димитър
Иванов и Иван Вълчев Райков и се управлява и
представлява от Димитър Иванов.
5917
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 876/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Медико-дентален център „Естетика“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Козлодуй,
ж.к. 1, бл. 11, вх. В, ет. 1, ап. 31, с предмет на
дейност: амбулатория за специализирана и извънболнична помощ, в която лекари по дентална
медицина и лекари ще извършват диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, диспансеризация, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Йосиф Петков Първанов и Веселинка Богданова
Първанова и се управлява и представлява от
Йосиф Петков Първанов.
5918
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 881/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
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„Аджи – Джоре“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис
309, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия със стоки и услуги, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна и
издателска дейност, комисионна, лизингова, складова, спедиторска дейност, транспорт, преводи,
консултантска дейност, производство, обработка,
преработка и търговия със селскостопанска и
животинска продукция, производство и търговия с
горива и продукти за тях, ресторантьорство, търговия на едро и дребно с алкохолни и безалкохолни
напитки, хранителни стоки, кафе, цигари, услуги и
търговия със селскостопанска и земеделска техника и машини, търговия с хладилни, отоплителни,
битови уреди и техника и всякаква друга търговска
дейност и сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Хаджи
Радев Хаджиев и Нихат Джоре и се управлява и
представлява от съдружниците заедно.
5919
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. № 847/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Екоас“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Роман, ул. Столетов 2,
с предмет на дейност: инженеринг, включващ
екологични, инженерногеоложки, геотехнически,
геофизични, хидроложки проучвания, измервания, експертизи, оценки, проекти, устройствено
планиране на гори и земеделски земи, кадастър,
водностопански кадастър, геодезия и картография, инвестиционно проектиране и дейности
при изграждане и експлоатация на електрически
централи, оползотворяващи енергията на водата,
на слънцето, на вятъра, на други алтернативни
енергийни източници, производство и операторство на електроенергия от възобновяеми и
алтернативни енергийни източници, търсене,
проучване, оценка на ресурсите от минерални
подземни находища, проектиране, изграждане
и експлоатация на обекти за добив, обработка,
транспорт и търговия със скалнооблицовъчни
и инертни материали, разработване, развитие и
практическо осъществяване на лесоустройствени
екологични проекти, строителни, хидростроителни, монтажни, експлоатационни, ремонтни, производствени, търговски, транспортни, финансови,
експертни, оценителски, мениджърски, консултантски и други услуги, дейности, незабранени
от законодателството, осъществявани в страната
и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Димчо Ангелов Йотов.
5920
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 683/98 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Гергана Стефанова – Албена“ от едноличния
търговец Гергана Стефанова Куцанкова на Нина
Илиева Коцанкова и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Гергана Стефанова – Албена – Нина Коцанкова“.
5890
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 2157/92 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Илия Ненчев – Николай Илиев“ от едноличния
търговец Николай Илиев Ненчев на Илия Николов
Ненчев и го вписва като едноличен търговец с
фирма „Николай Илиев – Илия Ненчев“.
5891
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 372/97 вписа промяна за
„Витоша – авто“ – ООД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 305 000 лв.,
разпределен в 30 500 дяла по 10 лв. всеки; вписва
приетите промени в дружествения договор.
5892
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 22/2003 вписа промени за
„Светлина 2003“ – ЕООД, Враца: заличава като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Слави Любомиров
Георгиев; вписва като едноличен собственик на
капитала, управляващ и представляващ дружеството Надежда Иванова Аврамова; вписва приетата промяна в учредителния акт на дружеството.
5893
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. № 293/2007 вписа промени
за „Каприз – Ел“ – ЕООД, Враца: заличава като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Христина Гуркова
Полиева; вписва като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството
Борянка Георгиева Банишка; вписва приетата
промяна в учредителния акт на дружеството.
5894
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 965/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Крис – 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Трайко Китанчев 36, с предмет на дейност: външнотърговска
и вътрешноикономическа дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство и продажба на препарати за растителна защита, продажба на лекарствени средства,
административни услуги, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, придобиване и
управление на дялови участия, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Руменов Христов.
5895
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 66/2006 вписа промени
за „Алпин стил“ – ООД, Враца: заличава като
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съдружници в дружеството Йоана Георгиева Борисова и Александър Красимиров Кънчев; заличава
като управляващ и представляващ дружеството
Александър Красимиров Кънчев; вписва като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Дилян Красимиров Димитров; вписва промяна на фирмата на
дружеството на „Алпин стил“ – ЕООД; вписва
устав (учредителен акт) на дружеството.
5896
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 312/2005 вписа промени
за „ЗК – Единство“ – ООД, гр. Бяла Слатина:
заличава като съдружници в дружеството Михаил
Николаев Марковски и Румен Найденов Младенов; заличава като управляващ и представляващ
дружеството Румен Найденов Младенов; вписва
като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството Георги
Горанов Георгиев; вписа изменение на фирмата
на дружеството на „ЗК – Единство“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление
на дружеството в с. Добролево, ул. Благой Монов
56; вписва учредителен акт на дружеството.
5897
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 406/2006 вписа промени за
„Лорис“ – ЕООД, с. Баница: вписва нов предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, международна транспортна
дейност (след получаване на необходимия за това
лиценз и разрешителни), реализация на спиртни
напитки и търговия с тютюневи изделия (след
получаване на необходимите за това разрешителни документи), туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство и предоставяне
на допълнителни туристически услуги, разкриване и експлоатация на заведения за хранене и
развлечения – ресторанти, заведения за бързо
обслужване, питейни заведения (кафе-сладкарници, кафе-аперитиви, барове, коктейл-барове и
др.), външнотърговска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството;
вписва приетите промени в учредителния акт на
дружеството.
5898
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 143/2003 вписа промени
за „Георгиеви“ – ЕООД, Враца: вписа промяна
в предмета на дейност: групова практика за извънболнична първична дентална помощ съгласно
чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ.
5899
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1736 от 9.XI.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 575/99 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Гама проект
99“ – АД, Габрово.
5710
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1872 от
28.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 231/97
за „ТТС – Габрово“ – ООД: заличава като упра-
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вител Цонка Йорданова Трифонова; вписа като
управител Трифон Йовчев Трифонов, който ще
управлява и представлява дружеството.
5711
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1926 от 5.XII.2007 г. регистрира промени по
ф.д. № 122/2001 за „Дриада“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник и управител Цветелина Христова
Райкова; вписа като съдружник и управител
Галина Стефанова Генева, която ще управлява
и представлява дружеството.
5712
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1894 от
30.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 8/2004
за „Диел“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници Николай
Борисов Григоров и Тодорка Спасова Линкова;
вписа като едноличен собственик на капитала
Пламен Любенов Паришев; вписа промяна във
фирмата на дружеството на „Диел“ – ЕООД; заличава като управител Николай Борисов Григоров;
вписа като управител Пламен Любенов Паришев,
който ще управлява и представлява дружеството.
5713
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1863
от 26.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д.
№ 273/2007 за „Планинска вода“ – ООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник Калинка Йорданова Пенева.
5714
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1884
от 29.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д.
№ 278/2007 за „Меркурий гранд“ – ООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник и управител Калинка Йорданова
Пенева; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Марийка Добрева Проданова, Продан Борисов Проданов и Светлозар
Пенев Пенев заедно и поотделно.
5715
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1879 от
29.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 751/99
за „Еталон – 99“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник
Илия Иванов Димитров.
5716
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1880 от 29.XI.2007 г. регистрира промени по
ф.д. № 2/2000 за „Резидент“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружници Христо Георгиев Калчев и Илия
Тотев Илиев; заличава като управител Христо
Георгиев Калчев; вписа като управител Маргаритка Иванова Калчева, която ще управлява и
представлява дружеството; вписа допълване на
адреса на управление със следното: ет. 6, ап. 16.
5717
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1895
от 30.XI.2007 г. регистрира промени по ф.д.
№ 396/2006 за „Дрийм студио“ – ООД: вписа
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прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник Цветан Митков Цветков; вписа
промяна във фирмата на дружеството на „Дрийм
студио“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на капитала Александър Иванов Божинов.
5718
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1958 от
10.XII.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 2688/91
за „АББ Авангард“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Кирил Георгиев Дренски;
вписа като член на съвета на директорите Питър
Липтак.
5719
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1956 от 10.XII.2007 г. допуска прилагане по
ф.д. № 2688/91 на проверените и приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г. на „АББ
Авангард“ – АД, Севлиево.
5720
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1811 от 19.XI.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 430/98 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Лирекс ГБ“ – АД,
Дряново.
5721
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 682
от 3.V.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 430/98
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Лирекс ГБ“ – АД, Дряново.
5722
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 683
от 3.V.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 574/95
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Лирекс компютърс“ – АД, Габрово.
5723
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1810 от 19.XI.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 574/95 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Лирекс компютърс“ – АД, Габрово.
5724
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 843/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„ВИП – 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, бул. Могильов 87, вх. В, ет. 8,
ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина (вътрешно- и външнотърговска
дейност), производство на стоки с цел продажба, пакетиране на стоки, разносна търговия,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна дейност в страната и в
чужбина, складова и лизингова дейност, сделки по
предоставяне на услуги – превозни, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, информационни и
импресарски, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти – промишлени и
жилищни сгради, комуникационни и енергийни
обекти и съоръжения, с цел продажба, международен транспорт, производство, изкупуване,
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преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция, консултантска дейност, други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Пламен
Иванов Тодоров и Величка Панталеева Иванова
и се управлява и представлява от управителя
Пламен Иванов Тодоров.
5725
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 842/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Стил – ДА“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Брянска 56, с предмет
на дейност: производство, доставка и монтаж
на а л у миниева, PVC дог рама, ст ък лопакет,
строително-монтажни дейности, проектиране и
строителство на жилищни и стопански сгради,
изграждане на топло- и хидроизолации, ремонтна, възстановителна, довършителна и всякакви
дейности, свързани със строителството, сделки с
недвижими имоти, търговия на едро и дребно с
разрешени стоки, търговско представителство и
посредничество, производство на стоки и реализацията им, комисионна, спедиционна, складова,
транспортна, туристическа дейност, международен
транспорт, производство, изкупуване, преработка
и реализация на разрешена селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, други
дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Деян
Харизанов Митков и Аднан Мустафа Муса, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
5726
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 845/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „ТВ
1217“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Николаевска 25, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на всякакви разрешени стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
всякакви разрешени стоки, други вещи и разрешена
селскостопанска продукция от растителен и животински произход с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, външнотърговска,
реекспортна дейност, търговско представителство,
бартерни сделки, превозна и всякаква транспортна,
хотелиерска, ресторантьорска, ексксурзионна, рекламна и издателска (без книгопечат), програмна,
информационна, сервизна, преводаческа, маркетингова, туроператорска дейност, международен
туризъм, забавни и развлекателни игри, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строителство,
проектиране, дизайн, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Тереза Петрова Попминкова и Таня Георгиева
Димитрова и се управлява от управителя Тереза
Петрова Попминкова.
5727
Габровск 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. № 814/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Айтеа“ – ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Зелена ливада 8, ет. 2, ап. 4, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
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дейност, реекспорт на всякакви стоки, разрешени
със закон, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети за
бита, производство и реализация на всякакви
разрешени стоки, строителни и предприемачески
услуги, организиране на екскурзии в страната и
в чужбина, туристически услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, рекламна (без книгопечат) и
информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Борис Христов Чантов, Христо Борисов Чантов, Теодора Борисова Чантова и Борис
Бориславов Серафимов и се управлява и предяставлява от управителя Борис Христов Чантов.
5728
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 793/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Екомет“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Шейново 12, с предмет
на дейност: научноизследователска и развойна
дейност, разработка, изпълнение и внедряване
на иновативни проекти, иновативни продукти и/
или иновативни процеси и технологии, развойна,
проектантска и производствена дейност в област
та на машиностроенето, металургията, леката
промишленост, сделки с патенти, отстъпване на
лицензии за ползване на патенти, производство,
обработка, дообработка, пакетиране, продажба
на едро и дребно на всякакви, разрешени промишлени стоки, машини, съоръжения и технологични линии, както и на резервни части за
тях, търговско агентство, посредничество, представителство в страната и в чужбина, ноу-хау,
лизингова дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност с разрешени със закон стоки във всички
разновидности – внос, износ, бартер, реекспорт,
други дейности и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Стефан Иванов Иванов, Георги Костов Петков,
Стефан Колев Деевски и се управлява и представлява от управителя Стефан Иванов Иванов.
5729
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д.№ 873/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мондо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Венец 32, вх. Б, ет. 5,
ап. 15, с предмет на дейност: строителство и строителни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови или други разрешени услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, рекламни
или други разрешени услуги и други дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Станимир Стоянов Чанев.
5730
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Габровск 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. № 838/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Далов – 2“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Ряховците, ул. Девети
септември 81, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; отдаване под наем на недвижими
имоти; покупка на стоки или други вещи от страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (вътрешно- и
външнотърговска дейност); търговия с алкохолни
и тютюневи изделия; производство на стоки с
цел продажба; таксиметрова дейност – товарни
и пътнически превози в страната и в чужбина;
комисионна, складова, спедиционна, лизингова
дейност; търговско представителство в страната
и в чужбина; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност; всякакви дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Юсеин
Сюлейман Далоолу.
5731
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 805/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ситистрой“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, бул. Априлов 70, вх. А, ет. 1,
ап. 1, и с предмет на дейност: строителна, ремонтна, възстановителна, довършителна и всякакви
дейности, свързани със строителството; топло- и
хидроизолации; търговска дейност на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки, вкл.
и строителни материали; внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки; хотелиерство, ресторантьорство,
обществено хранене; покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба; прозводство на стоки с
цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство
и посредничество; транспортна, екскурзионна,
туристическа дейност; сделки с интелектуална
собственост; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; други дейности и услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Димчо
Георгиев Христов, Боян Пенчев Няголов, Станимир Манев Манев и Велин Атанасов Лазаров,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно, а при разпоредителни сделки над
5000 лв., вкл. и кредити – само заедно.
5732
Габровск 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. № 856/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гюров“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Акация 9, и с
предмет на дейност: външноикономическа дейност, внос и износ с разрешени стоки; покупка и
продажба на стоки в първоначален, преработен и
обработен вид; производство на стоки и реализацията им; транспортна и туристическа дейност,
спедиторски услуги; търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, неза-

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

бранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Захарин Николов Гюров.
5733
Габровският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1892 от 30.ХI.2007 г. регистрира промени
по ф.д. № 749/2001 за „Стекси“ – ЕООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като едноличен собственик на капитала Стефка
Петрова Колева; вписа като съдружник Стефанка
Цанева Илева; вписа промяна във фирмата на
дружеството на „Стекси“ – ООД; вписа увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
100 000 лв. чрез записване на нови дялове; вписа
промяна на адреса на управление: ул. Любен
Каравелов 26.
5734
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1893 от
30.ХI.2007 регистрира промяна по ф.д. № 444/2002
за „Булколор“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Габрово,
ул. Малчика 4, в Смядово, ул. Черноризец Храбър 2.
5735
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 2693/94 за „Димов и брат“ – ООД:
заличава като съдружник и съуправител Петър
Илиев Димов; вписва дружеството като „Димов
и брат“ – ЕООД, с едноличен собственик и управител Димо Илиев Димов; вписва приемането
на учредителен акт.
5306
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 839/2007 за „Р – Б груп“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Здравко Велев Бойков;
вписва дружеството като „Р – Б груп“ – ЕООД, с
едноличен собственик и управител Радослав Ангелов Райков; вписва приемането на учредителен акт.
5307
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 364/2006 за „Раптърс“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Никола Димов
Джамбазов; вписва като съдружник Галина Митева Иванова; заличава досегашното седалище
и адрес на управление; вписва като седалище и
адрес на управление гр. Тервел, ул. Цар Калоян
10, ет. 3, ап. 6; вписва актуализиран дружествен
договор.
5308
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1205/2004 за „Евро консултинг“ – ООД:
заличава като съдружник Волфганг Антон Кемер;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Евгений Иванов Филипов; вписва
дружеството като „Евро консултинг“ – ЕООД.
5309
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 1323/2004 за „Добруджа – зърно 2005“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Росица
Михайлова Ковачева; вписва като съдружник и
управител Михаил Иванов Ковачев, който ще
управлява и представлява заедно и поотделно
с вписания управител Петър Петров Иванов;
вписва приемането на нов дружествен договор.
5310
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 929/99 за „Магнолия клуб“ – АД: вписва приетите на общото събрание промени в устава.
5927
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1143 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 689/2007
дружество с ограничена отговорност „Космос
Пласт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, район Петрол, база Темпо – транспорт, с предмет на дейност: строителство, търговско представителство и агентиране, обработка,
внос, износ, покупка, продажба, реализация и
транспорт на стоки от всякакъв произход, обработени или преработени в страната или в чужбина,
комисионерска, спедиторска, складова, лизингова
дейност, реклама, консултантски и информационни услуги, маркетинг и инженеринг, преводи
и легализация, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Дениз Юмербейоглу,
„Квантум“ – ООД, Вейсел Демир, Халук Изи,
Джума Гйолбашъ, Али Мехмет Йигит и Шенгюл
Мехмед Халибрям и се управлява и представлява
от управителите Дениз Юмербейоглу и Шенгюл
Мехмед Халибрям заедно.
6778
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1130 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 272/97
промяна за „Мора – 97“ – ООД: вписва освобождаване на съдружника Злата Андреева Георгиева.
6779
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1110 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 628/2005
промяна за „Вива – 60“ – ООД: вписва Мара Христова Бошнакова като съдружник в дружеството.
6780
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1164 от 15.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 710/2007 дружество с ограничена отговорност
„Радекс“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Кърджали, бул. България 47, комплекс Орфей, офис 2, с предмет на дейност: внос и износ,
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 продажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни,
складови и лицензионни сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги, транспортни, таксиметрови
и туристически услуги в страната и в чужбина,
селскостопанска дейност и производство, отдаване на вещи под наем, инженерингова дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Радка Запрянова Дукова и Даниел
Атанасов Дуков и се управлява и представлява
от управителя Димка Стаматова Дукова.
6781
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1192 от 21.ХII.2007 г. по ф.д. № 720/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екомаркет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Георги Сава Раковски
7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни, транспортни
дейности в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, рекламна дейност, производство
и търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, складови
и сделки с интелектуална собственост, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Веселин Стойчев Панчев, който го представлява и управлява.
6782
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1172 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 439/2004
промени за „Хан – 2004“ – ООД: вписва прекратяване участието като съдружник на Назми
Назим Юмер; вписва Тасим Мюмюн Мустафа
като съдружник в дружеството.
6783
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1182 от 21.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 711/2007 дружество с ограничена отговорност
„Лаватекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Волга 2, ет. 2, ап. 4, с
предмет на дейност: внос и износ, производство и
търговия с изделия на шивашката промишленост,
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 продажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни,
складови и лицензционни сделки, рекламни,
посреднически, информационни, програмни,
строително-монтажни услуги, транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в
чужбина, селскостопанска дейност и производство, отдаване на вещи под наем, инженерингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитрия
Георгиева Чакърова и Радка Запрянова Дукова
и се управлява и представлява от управителя
Димитрия Георгиева Чакърова.
6784
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1161 от 15.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 707/2007 дружество с ограничена отговорност
„Модекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. България 53, сградата
на БКС, магазин „Некстдоор“, с предмет на
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дейност: производство, продажба и търговия с
РVC и алуминиева дограма, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство
и посредничество, дърводелски, транспортни,
таксиметрови, хотелиерски, ресторантски, туристически, рекламни, счетоводни, импресарски
услуги, проектантска и външнотърговска дейност,
както и всякакви други дейности или услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
6000 лв., със съдружници Махмут Демирбаш,
Дурсун Шахин, Айдън Али Мурат и Айхан Шабан
Шефкет, който го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6785
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1193 от 27.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 721/2007 дружество с ограничена отговорност „Та
и Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ул. Стефан Караджа 3, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: строителство и проектиране
на сгради и съоръжения, сделки с недвижими
имоти, оценки на недвижими имоти, търговска,
брокерска, посредническа и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество, производство на стоки, медийна и рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Янчев Колев и Иван Тодоров Таксиров,
който го управлява и представлява.
6786
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1178
от 20.ХII.2007 г. по ф.д. № 649/2006 вписа промени
за „Д-р Бонев – АИМП“ – ЕООД: прекратяване
участието в дружеството на съдружника Севда
Миленова Бонева; променя наименованието на
дружеството на „Д-р Бонев – АИМП“ – ЕООД;
вписа нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик Христо Кирилов Бонев.
6787
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1137 от 11.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 686/2007 дружество с ограничена отговорност
„Хеликс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Генерал Генев 5, с предмет
на дейност: живтновъдство и други селскостопански дейности, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, ресторантска, рекламна, предприемаческа
и информационна дейност или предоставянето на
други услуги, издателска, печатарска и преводаческа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Любен Делчев
Овчаров, Стоян Дялков Станков, Стефан Атанасов
Илчев, Атанас Христов Каракостов и Красимир
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Николов Тодоров и се управлява и представлява
от управителите Любен Делчев Овчаров и Стоян
Дялков Станков заедно и поотделно.
5736
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1118
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 53/89 вписа промени
за „Устра – Холдинг“ – АД, Кърджали: вписа
промяна в чл. 8 от устава на дружеството.
5737
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1114 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 264/2004 вписа
промяна за „Вита“ – ЕООД: вписа промяна в
предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
5738
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1063 от 7.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 636/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Николас“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кърджали, ул. Стадионска
6, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: шивашки, плетачески и текстилни услуги, 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 продажба, производство, изкупуване, преработка и пласмент на
селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, коисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни
сделки, рекламни, посреднически, информационни, програмни, строително-монтажни услуги,
транспортни, таксиметрови и туристически услуги
в страната и в чужбина, отдаване на вещи под
наем, инженерингова дейнсот, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, ресторантьорство, валутна,
превозна, хотелиерска, импресарска, външнотърговска, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димитър Колев Павлов, който го представлява
и управлява.
5739
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1170 от 14.ХII.2007 г. по ф.д. № 318/2006
промени за „Мабока“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от Кърджали,
бул. България 49, ет. 2, ап. (стая) 7А, в гр. Гоце
Делчев, ул. Илинден 2.
5740
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1099 от 30.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 148/2003 вписа промени за „Мирамакс – индивидуална практика за първична стоматологична
помощ“ – ЕООД: променя наименованието на
„Мирамакс – индивидуална практика за първична
дентална помощ“ – ЕООД; вписа изменение в
учредителния акт.
5741
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1119
от 10.ХІI.2007 г. по ф.д. № 57/89 вписа промени
за „ОЦК“ – АД, Кърджали: освобождава Нико-
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лай Иванов Конарев като член на управителния
съвет; вписа Кирил Валентинов Захариев като
член на управителния съвет и Йордан Тодоров
Йорданов като изпълнителен член на управителния съвет, който ще представлява дружеството
самостоятелно.
5742
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1111
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 57/89 вписа промени
за „ОЦК“ – АД, Кърджали: вписа оттегляне на
упълномощаването на прокуриста Атанас Георгиев Апостолов; дружеството ще се представлява
самостоятелно от изпълнителния член на УС
Николай Иванов Конарев.
5743
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1093 от 29.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 661/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Палас – хи – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Момчилград,
ул. Никола Петков 2, с предмет на дейност:
маркетинг, търговия с потребителски стоки,
търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ердоан Исмаил Мехмед,
който го представлява и управлява.
5744
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1505 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 670/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Евро груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Луковит, ул. Христо Ботев
22, вх. Б, ет. 3, ап. 24, с предмет на дейност: внос,
износ, реекспорт, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, консигнационни, спедиционни и
превозни сделки, сделки с менителници, записи на
заповед и чекове, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки по стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други подобни услуги, консултантска
дейност и маркетингови проучвания, дърводобив,
дървообработване, дървен материал, изработване
на изделия от дърво, производство и търговия
на европалети и всичко незабранено от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Нина Георгиева Вацова
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 26.ХI.2007 г.
5311
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1513
от 15.ХII.2007 г. по ф.д. № 674/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Реми – Ф“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Априлци, ул. Васил
Левски 222, с предмет на дейност: производствена
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
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препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на монтажни
строителни елементи; комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки; превозни сделки в
страната и в чужбина; дейности и услуги на търговско представителство и търговско посредничество; хотелиерска, ресторантьорска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
и услуги; издателска и печатарска дейност и услуги; импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, залог на движими
вещи и ценности, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени
от нормативен акт или представляващи монопол
на държавата, и всякакъв вид стопанска дейност,
с изключение на забранената със закон или други
нормативни актове. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Петров
Чофралигов и Петър Иванов Чофралигов и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно съгласно договори за управление
от 5.ХII.2007 г.
5312
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1470
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 661/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стандарт ХП“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Тетевен, ул.
Здравец 7А, с предмет на дейност: строителство,
строителни услуги и обзавеждане на сгради; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид; търговия,
търговско посредничество и представителство;
превоз на пътници, товари и спедиторска дейност
и всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е без срок, с капитал
5000 лв. и ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Христомил
Нейков Петков.
5313
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1468
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 657/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фарес“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 307, вх. А,
ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска, посредническа и комисионна
дейност; строителство, отдаване под наем и
продажба на недвижими имоти; хотелиерство,
ресторантьорство, откриване на заведения за
обществено хранене, отдих и развлечения; производство на стоки с цел продажба; консултантска,
рекламна и издателска дейност; организиране на
бизнес срещи и семинари; услуги и други дейности в страната и в чужбина, незабранени със
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Диана Енева Иванова и Татяна
Григорова Василева и ще се управлява и представлява от Диана Енева Иванова съгласно договор
за възлагане на управлението от 6.ХII.2007 г.
5314
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1466
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1341/92 вписва промени
за „Елмаз“ – ООД, с. Баховица, област Ловеч:
заличава като управляващ и представляващ
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дружеството Цена Димитрова Дачева; вписва
като управляващ и представляващ дружеството
Калинка Неделчева Метева; заличава като управляващ и представляващ дружеството Калинка
Неделчева Метева; дружеството се представлява
и управлява от Цена Димитрова Дачева.
5315
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1488 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 646/96 вписва в търговския
регистър промени за „Дексим – МС 96“ – ЕООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на 500 дружествени
дяла от Детелин Стоянов Христов на Петко
Раев Раев; заличава като едноличен собственик
на капитала Детелин Стоянов Христов; вписва
като едноличен собственик на капитала Петко
Раев Раев; дружеството се управлява и представлява от Петко Раев Раев; вписва нов адрес на
управление – Ловеч, ул. Цар Иван Александър 6;
вписва нов учредителен акт, приет от едноличния
собственик с решение от 4.ХII.2007 г.
5316
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1500
от 17.ХII.2007 г. по ф.д. № 665/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Братя Гечеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Генерал
Столетов 6, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, вкл. търговия с всякакви
горивни продукти и материали; продажба на
стоки от собствено производство в страната и в
чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, вкл. таксиметрови
услуги след спазване на законовите изисквания;
складови сделки; стоков контрол, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни програми, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; консултантски, превозни, копирни,
фотографски услуги, откриване и поддържане на
собствени или наети магазини, заведения, други
обекти, всякаква дейност, образувала предприятие, което по предмет и обем изисква делата
му да се водят по търговски начин. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иво Гечев Гечев и Румен Гечев Гечев и ще се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно съгласно договор за възлагане
на управлението от 10.ХII.2007 г.
5317
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1514 от
14.ХII.2007 г. по ф.д. № 607/2004 вписва в търговския регистър промени за „Арлес“ – ООД, с. Гложене, област Ловеч: заличава като управляващ и
представляващ дружеството Георги Костадинов
Анев; дружеството се управлява и представлява
от Петьо Петков Игнатов съгласно договор за
възлагане на управлението от 10.ХII.2007 г.
5318
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1469
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 658/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лъсков – 2“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление гр. Ябланица, ул. Рила 17,
и с предмет на дейност: транспортни услуги (превози) в страната и в чужбина; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни
и спедиционни сделки; менителници, записи на
заповед и чекове; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други
незабранени от закона дейности. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Данаил Стефанов Димитров и Йордан Стефанов
Димитров и ще се управлява и представлява от
Данаил Стефанов Димитров съгласно договор за
възлагане на управлението от 6.ХII.2007 г.
5319
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1506 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 667/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Филдхоум“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 21,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки по внос, износ, реекспорт и
бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
всякакъв вид друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кеван Фиелдинг.
5320
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1508 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 675/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еф Ем Джи груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Цар
Освободител 22, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: консултантски услуги; търговия със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид;
строителство и строително-ремонтна дейност;
търговска дейност, производствена дейност, вносно-износна дейност, търговско представителство и
посредничество; комисионни сделки; хотелиерски,
туристически и рекламни услуги; спедиционни и
превозни сделки; лизингови сделки, както и всяка
друга незабранена от закона дейност. Дружеството
е без срок, с капитал 5000 лв. и ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Геновева Ангелова Филева.
5321
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1467 от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 659/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
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„Мони – МСИ – 89“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. А,
ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: търговски
сделки – търговия на едро и дребно с всички
видове стоки, незабранени от закона; 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; откриване и поддържане на
собствени или наети магазини, заведения, офиси;
стоков контрол, покупка, строеж, обзавеждане
на недвижими имоти, жилищно строителство;
комисионни, спедиционни, превозни сделки;
рекламна, информационна, програмна, импресарска, хотелиерска, туристическа или друга
дейност; транспорт и спедиция, туроператорска и
травелагентска дейност и всички други дейности,
незабранени от закона, за които не се изисква
разрешение от надлежен държавен орган преди
регистрацията на фирмата. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павлина
Иванова Пенчева и Симеон Сергеев Пенчев и се
управлява и представлява от Павлина Иванова
Пенчева съгласно договор за възлагане на управлението от 1.ХII.2007 г.
5745
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1509 от
17.ХII.2007 г. по ф.д. № 671/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Болкан холидейс Троян“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Троян, ул. Македония 11, и
с предмет на дейност: развитие на туристическа,
хотелиерска, ресторантьорска, рекламна дейност
и консултантски услуги; развитие на вътрешно-,
външнотърговска, комисионна, посредническа,
маркетингова, лизингова, транспортно-спедиторска и складова дейност; внос, износ, бартер и
реекспорт на стоки; търговия с недвижими имоти
в страната и в чужбина; производство на стоки с
цел продажба; производство, изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска
продукция; превоз на стоки и товари в страната
и в чужбина; счетоводни услуги, икономически
анализи, бизнеспрограми и оценки; транспортни
услуги – превоз на пътници и товари със собствен
или нает превоз в страната и в чужбина; всякакви
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Минко Илианов Расташки, Иван
Калев Панев, Румен Цветков Борисов и Жани
Дафинов Петров, които го управляват и представляват заедно и поотделно съгласно договори за
възлагане на управлението от 12.ХII.2007 г.
5928
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 1480
от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1051/93 вписва в търговския регистър промени за „Темпос“ – ООД“,
Ловеч: вписва прекратяване и обявяване в ликвидация; определя 6-месечен срок за приключване на ликвидацията от деня на обнародване на
поканата до кредиторите в „Държавен вестник“;
назначава за ликвидатор Георги Боев Къндев;
задължава дружеството да прибави добавката
„в ликвидация“.
5929
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Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 646/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мурас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Тракия 38, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
транспортни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги в страната и в чужбина,
издателска дейност, търговия с нефтопродукти
и техните производни, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство на сгради, съоръжения и други,
сделки с интелектуална собственост, лизингова
дейност, разпространение и показ на филми и
други аудио-визуални произведения, маркетинг
и консултиране в областта на строителството,
предприемаческа, проучвателна и инвеститорска
дейност, производство и търговия със селскостопански стоки, техните производни и храни,
както и всякаква дейност, незабранена със закон
или след лицензиране там, където е необходимо
по нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок, управлява
се и се представлява от едноличния собственик
на капитала Георги Димитров Георгиев.
5322
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 708/94 вписва промени
за „Ийгъл трейд инвест“ – ООД: заличава като
съдружник в дружеството Ивайло Ресов Леков;
допуска прилагане на нов дружествен договор
по ф.д. № 708/94.
5323
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 644/2007 регистрира
дружество с ограничена отговорност „Фаворит
СК“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Берковица, бл. Бор 2, с предмет на дейност: счетоводни услуги на фирми и граждани, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, търговия на едро и дребно с нехранителни
стоки, търговия на едро и дребно с хранителни
стоки – кафе, цигари, напитки, складова дейност,
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, със съдружници Ирена Кирилова
Панайотова и Анелия Георгиева Замфирова и
се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5324
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 647/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дамс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Тракия 64, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собстве-
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но производство, покупка на ценни книги с цел
продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови, лизингови, лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
както и всички дейности, незабранени със закон,
като дейността ще се извършва в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., не
се ограничава със срок, и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Атанасов Димитров.
5325
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 1377/92 вписва промени
за „Битова техника“ – ООД: вписва прехвърляне
на дялове съгласно нотариално заверени договори от 5.X.2007 г., както следва: Румяна Петкова
Александрова прехвърля 82 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки
един на Екатерина Симеонова Димитрова, Димитър
Тодоров Димитров прехвърля 82 дяла от капитала
на дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки
един на Екатерина Симеонова Димитрова, Иванка
Генадиева Стаменова прехвърля 82 дяла от капитала
на дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки
един на Екатерина Симеонова Димитрова, Цветан
Костов Иванов прехвърля 401 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки един
на Димитър Иванов Димитров, Румяна Петкова
Александрова, Димитър Тодоров Димитров, Иванка Генадиева Стаменова и Цветан Костов Иванов
продадоха изцяло общия преференциален дял от
капитала на „Битова техника“ – ООД, който е в
размер 161 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки
един, на Димитър Иванов Димитров; заличава
като съдружници в дружеството Румяна Петкова
Александрова, Цветан Костов Иванов, Димитър
Тодоров Димитров, Иванка Генадиева Стаменова;
вписва нови съдружници в дружеството – Екатерина Симеонова Димитрова и Димитър Иванов
Димитров; допуска прилагане на нов дружествен
договор по делото.
5326
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 300/2005 вписва промени за „Руа – Фабрика за метали“ – ЕООД:
вписва договор за покупко-продажба на дялове
от 14.XI.2007 г. и от 16.XI.2007 г., както следва:
„Руа България“ – ЕООД, София (рег. по ф.д.
№ 10383/2004 на СГС), продава 25 дяла от капитала на дружеството по 10 лв. на Анатолий
Йосифович Новиков; вписва като съдружник
в дружеството Анатолий Йосифович Новиков;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Руа – Фабрика
за метали“ – ООД; допуска прилагане на нов
дружествен договор по ф.д. № 300/2005.
5327
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 650/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лолу“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Хайдут Велко 7, ап. 8, с предмет
на дейност: организиране на детски партита и
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почасово гледане на деца, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на ценни
книги с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица и
организации, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, услуги, сделки с интелектуална
собственост, производство на видео- и звукозаписи
и услуги, свързани с тях, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна
търговия, бартер и експорт на промишлени стоки,
машини, апарати, съоръжения, технологии, ноухау, проектантска, инженерингова, инвестиционна,
строителна, производствено-експериментална,
информационна, посредническа и рекламна дейност в областта на машиностроенето, селското
стопанство, строителството, туризма, горската и
дървообработващата промишленост, хранителновкусовата промишленост, вътрешна и външна
търговия, организиране и провеждане на търгове,
разпродажби, бизнес срещи, изложби, търговия
с произведения на изкуството и художествените
занаяти, дейности по охрана на физически лица,
обекти и имущество, разработване и експлоатация на обекти, сервизи, пунктове и ателиета,
авторемонтни, строителни, бояджийски и битови
услуги, салони по фризьорство, масажи и маникюр, ресторантьорство и всички други видове
дейности в страната и в чужбина, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., не
се ограничава със срок, и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Камелия Найденова Никифорова.
5328
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 238/2005 вписва промени
за „Лозаро-овощарски комплекс – ЛОК“ – ООД:
вписва нови съдружници в дружеството – Борислав
Стефаноав Стефанов, Милкана Стефанова Стефанова; вписва нови управители на дружеството – Борислав Стефанов Стефанов и Милкана Стефанова
Стефанова, които ще управляват дружеството
заедно и поотделно с досега вписаните управители;
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 25 000 лв. чрез нови парични вноски
на съдружниците; вписва допълнение в предмета
на дейност на дружеството, както следва: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга дейност, незабранена от закона в
страната и в чужбина; допуска прилагане на нов
дружествен договор по ф.д. № 238/2005.
5329
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 599/2007 регистрира
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Группласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Гаганица, област Монтана, ул.
Главна 112, с предмет на дейност: производство и
монтаж на алуминиева и PVC дограма, продажба
на консумативи и материали за производство
на алуминиева и PVC дограма, транспорт, сухо
строителство, топлоизолации, ремонтно-строителни дейности и В и К услуги в страната и
в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, производство на стоки с
цел продажба, покупка на ценни книги с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
превозна, хотелиерска, туристическа дейност,
организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и предоставяне
на услуги с чужд или наемен труд, търговия с
горива, петролни продукти, авточасти, вестници и списания, ремонтно-сервизна дейност,
автомивка, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия
със строителни материали, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, покупка, обработка и търговия в страната и в чужбина с дървен
материал, дърва за огрев, заготовки, детайли и
разфасовки от елитна и обикновена дървесина,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, вносно-износна дейност,
търговия с моторни превозни средства (нови и
употребявани) в страната или внесени от чужбина,
всякаква друга търговска дейност в страната и
в чужбина, незабранена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иван Руменов Иванчов.
5330
Окръжният съд – Монтана на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 640/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кива – 69“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Лом, ул. Ковачишка 33, с предмет
на дейност: животновъдство и растениевъдство,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, на едро
и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни
сделки, търговско представителство и посредничество, превозни, спедиционни, складови и
комисионни сделки, продажба на стоки от собствено производство, лизингови и маркетингови
сделки, експлоатация за обществено хранене,
забавни и атракционни обекти, туристически,
хотелиерски, информационни, сервизни, рекламни, консултантски, програмни и други услуги,
всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Богдана
Горанова Тодорова.
5331
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2674 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1318/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Геопек“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Капитан Димитриево,
област Пазарджик, ул. Орешака 8, с предмет на
дейност: търговия, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско посредничество и представителство, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, превозна дейност, кафе-аперитив,
ресторантьорство, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, инвестиране в дейности и предприятия, осъществяване
в страната и зад граница на всякакви дейности,
които не влизат в противоречие със закона, с
капитал 5000 лв., със съдружници Костадин Георгиев Михайлов и Петър Георгиев Михайлов.
Дружеството се представлява и управлява от
управителя Костадин Георгиев Михайлов.
5332
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2671 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1343/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Щереви“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Братаница,
ул. Първа 80, с предмет на дейност: търговия
и търговско посредничество на дребно и едро,
търговия с гуми, вулканизация, монтаж, демонтаж, баланс, фризьорство, маникюр, педикюр,
козметика, търговски, посреднически и други
дейности, незабранени с ТЗ, с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Юлиян Цветков Щерев.
5333
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2679 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1344/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Упи Консулт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Беласица 4, с
предмет на дейност: строителен надзор, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, извършване на ново строителство и ремонтно-строителна дейност, оценки
на недвижими имоти, машини и съоръжения и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Костадинов Кръстев.
5334
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2661 от 14.XII.20 07 г. по ф.д. № 601/20 06
вписа в търговския регистър промяна за „Фин
Проект“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Атанас Василев
Мангешов поради прехвърляне на дружествените
дялове; вписва като едноличен собственик на
капитала Георги Георгиев Убинов; дружеството
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Георги Георгиев Убинов.
5335
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 2660 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 451/2002 вписа
в търговския регистър заличаване на „Оранжерии Стрелча – 2002“ – ООД, Пазарджик, поради
приключила ликвидация.
5336
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2681 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1917/95 вписа
в търговския регистър поемане на предприятието
на едноличния търговец Христо Николов Шошев
с фирма „Христо Шошев – Ники“ от Йорданка
Христова Шошева и я вписа като ЕТ с фирма
„Христо Шошев – Ники – Йорданка Шошева“.
5337
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2678 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 857/2007 вписа
в търговския регистър промяна за „Бутилираща
компания Ракитово“ – ООД, Пазарджик: заличава
съдружника Емил Костадинов Маджаров поради
прехвърляне на дружествените дялове.
5338
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2680
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 993/2006 вписа в търговския регистър промени за „Риг – Кар“ – ООД,
гр. Пещера: заличава като съдружник и управител Радул Илиев Радулов, поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като съдружник и управител Дафинка Димитрова Герчева;
дружеството ще се представлява и управялва от
управителите Иван Николов Герчев и Дафинка
Димитрова Герчева заедно и поотделно.
5339
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2645 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 79/2004 вписа в
търговския регистър промени за „Ейпъл“ – ООД,
Пазарджик: заличава като съдружник и управител Йордан Радев Радев поради прехвърляне на
дружествените дялове; вписва като едноличен
собственик на капитала Спас Иванов Караджов;
п ромен я д ру жест во т о на „Ейп ъ л“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Спас
Иванов Караджов.
5340
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2696 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1351/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Селектед“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Отон Иванов 36, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на собствени стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, превозна, хотелиерска, туристическа, комисионна, спедиционна,
транспортна, складова дейност, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, одиторски, консултантски и данъчни услуги, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
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други услуги, импорт – експорт, външнотърговска
дейност и други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Светослав Венелинов Абаджиев.
5341
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2694 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1352/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Братя Чипарови“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, бул.
Христо Ботев 3, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, външнотърговски сделки, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
лизингови, превозни, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, складови и застрахователни сделки, банкови и валутни сделки (след
получаване на съответното разрешително и лиценз), хотелиерски, туристически и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Илия Димитров Чипаров и Йордан
Димитров Чипаров. Дружеството се представлява
и управлява от Илия Димитров Чипаров.
5342
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2695 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1350/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Добреви“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Ивайло, ул. Четиридесет
и първа 65А, с предмет на дейност: продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа и инженерингова дейност, продажба на
стоки от собствено производство, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки, издателска или печатарска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветан Благов Добрев и Спас Благов
Добрев. Дружеството се представлява и управлява
от управителя Йорданка Иванова Добрева.
5343
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2693 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1261/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ренесанс Ветрен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Виноградец,
област Пазарджик, ул. Първа 26, с предмет на
дейност: производство на земеделска продукция,
реализация – внос-износ на промишлени, хранителни и селскостопански стоки, хотелиерска
и туристическа дейност, покупко-продажба и
отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, консултантска дейност, телекомуникаци-
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онни услуги и оборудване, вкл. пълен достъп до
всички интернет услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складова дейност, търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба
на селскостопански произведения, месо, месни
произведения, мляко и млечни произведения,
гъби и цветя, монтьорски услуги, услуги със селскостопанска техника, заведения за обществено
хранене, търговия на едро и дребно с цигари и
алкохолни напитки, търговия с хранителни стоки,
външноикономическа дейност и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон (при
спазване на всички приложими разрешителни
или лицензионни режими), с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Рафик Елиас
Зард Абу Жауд.
5344
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска
прилагане на представения счетоводен отчет
за 2006 г. на „Ковекс“ – ООД, Панагюрище, по
ф.д. № 1092/96.
5345
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2692 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1349/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Д и В“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Сердика 10, с предмет на
дейност: търговия на дребно, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна дейност,
търговско представителство, превозна дейност,
предоставяне на други услуги на граждани, фирми
и организации в страната и в чужбина, всякакви търговски дейности, за които няма законова
забрана, вътрешна и международна транспортна
и таксиметрова дейност за превоз на пътници
и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всякакви услуги за населението, производство и
търговия с хранителни и промишлени стоки и
селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна
и външна търговия, както и всякаква разрешена
със закон търговска дейност, с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Димитър
Христов Чотрев.
5346
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2686 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1301/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ред Роуз“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велинград, ул. Кирил и Методий 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид с цел постигане на печалба,
продажба на стоки от собствено производство с
цел постигане на печалба, търговско представител-
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ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки с цел постигане на печалба,
строителство и проектиране на имоти за частни
и търговски цели, които ще се продават, преди
обектът да е пуснат в експлоатация, други сделки
и търговска дейност, незабранени със закон, с цел
постигане на печалба, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата
съдружници и управители Пинхас Бродецки и
Йехудит Гара заедно и поотделно.
5347
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2690 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1354/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Оптицвет“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, бул.
Христо Ботев 184, с предмет на дейност: лечебна
и профилактична ветеринарномедицинска дейност,
търговия с ветеринарномедицински препарати,
храни и всякаква друга незабранена със закон
търговска дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Атанас Димитров Делчев.
5348
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2691 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1323/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Акадиа“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Септември, ул. Бистрица
25, с предмет на дейност: производство и търговия
с мебели, метални конструкции, промишлени,
хранителни, битови и селскостопански стоки,
вътрешен и международен туризъм, проектиране
и строителна дейност, оказион, битови, копирни
и машинописни услуги, рекламна и маркетингова
дейност, информационни, рекламни и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, спедиторска дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата съдружници и
управители Петко Иванов Иванов и Виргиния
Ангелова Балабанова заедно и поотделно.
5349
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2685
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2105/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
ведно с фирмата от едноличния търговец Георги
Лазаров Пенев с фирма „Свети Георги – В – Георги Пенев“ на Лазар Георгиев Пенев и го вписа
като ЕТ с фирма „Свети Георги – В – Георги
Пенев – Лазар Пенев“.
5350
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2677 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1320/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ц и Я“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Стоян Михайловски 18, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени със
закон, проектиране, строителство и ремонт на
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жилищни, учрежденски, административни, културно-битови, промишлени сгради, селскостопански и хидромелиоративни, подземно и надземно
строителство на сградни съоръжения, изграждане
и ремонт на пътища и мостове, изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма и метални
конструкции, производство на дървени дограми
и мебели, производство, покупка и продажба
на хранителни, нехранителни, селскостопански,
промишлени и други стоки и вещи, разрешени
със закон, с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, разрешени със закон,
шивашки дейности и услуги, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерски, туристически,
рекламни, транспортни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, строително-монтажни, строително-ремонтни, инженерингови, комисионни,
лицензионни, лизингови, спедиционни, складови
и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, всякакви дейности, разрешени
със закон, като дейностите ще се осъществяват в
страната и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата
съдружници и управители Цветан Русев Савов
и Явор Сергеев Шаламанов заедно и поотделно.
5351
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2676 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1310/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кеш – 76 – Заложни къщи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Александър Стамболийски 53, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени
със закон, производство, покупка и продажба
на хранителни, нехранителни, селскостопански,
промишлени и други стоки и вещи, разрешени
със закон, с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, разрешени със закон,
шивашки дейности и услуги, предоставяне на
парични заеми, обезпечени със залог на движими
вещи, и други дейности, незабранени със закон,
лизингово предприятие, търговия с отпадъци
от черни и цветни метали и други отпадъчни
материали, пластмаса, хартия и др., търговия и
работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерски, туристически,
рекламни, транспортни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, строително-монтажни, строително-ремонтни, инженерингови, комисионни,
лицензионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
всякакви дейности, разрешени със закон, като
дейностите ще се осъществяват в страната и в
чужбина, с капитал 5000 лв., със съдружници
Атанас Николаев Царски и Цветан Георгиев
Ночев, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
5352
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2665 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1342/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нике – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Генерал Гурко 36, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на хранителни и нехранителни и
промишлени стоки, разрешени със закон, или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство и бутилиране на минерална
вода, производство на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионна, складова дейност,
превозни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни сделки или предоставяне на други услуги, незабранени със закон,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Емил Костадинов Маджаров.
5353
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2672 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1314/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фелиция – 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Лозен, ул. Тринадесета 4,
с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, кафетерия и
ресторантьорство, търговия с хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки,
хотелиерски и туристически сделки, рекламни,
информационни, програмни, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветан Пенков Симонов и Даниела Ангелова Симонова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5354
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2701 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1327/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Масала“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Втори януари
3, търговски център, магазин „Лорд“, с предмет на
дейност: проектантски, консултантски, рекламни
услуги, проектиране, маркетинг, дизайн, мени
джмънт и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от двамата съдружници
и управители Елисавета Спасова Класанова и
Свилен Михалев Класанов заедно и поотделно.
5355
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2705
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 417/2005 вписа в търговския регистър промяна за „ТСБ – 92“ – ЕООД,
гр. Сърница: вписва като съдружник Зейнепа
Халилова Кехайова; заличава като едноличен
собственик на капитала Тошо Събинов Бозов
поради прехвърляне на дружествените дялове;
вписва като едноличен собственик на капитала
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Зейнепа Халилова Кехайова; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Тошо
Събинов Бозов.
5356
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2703 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1372/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Делсини“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Панагюрище, ул. Иван
Соколов 2, с предмет на дейност: извършване на
услуги – транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, туризъм, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв., със съдружници Цветан
Делчев Делчев и Делчо Цветанов Делчев и се
представлява и управлява от управителя Цветан
Делчев Делчев.
5357
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2707 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1142/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието ведно с фирмата от едноличния търговец
Георги Кирилов Палийски с фирма „Монте Карло – Георги Кирилов Палийски“ на Христина
Георгиева Палийска и я вписа като ЕТ с фирма
„Монте Карло – Христина Палийска“.
5358
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2702 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 490/2004 вписа
в търговския регистър промяна за „Велистрой
2004“ – ЕООД, Велинград: заличава като управител Кирил Георгиев Даскалов и вписва като
управител Георги Кирилов Даскалов, който ще
представлява и управлява дружеството.
5359
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2697 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1361/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кестен – 76“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Сърница,
област Пазарджик, ул. Свобода 9, с предмет на
дейност: търговия с хранителни, промишлени и
всякакви стоки, дърводобив и дървопреработване,
тютюнопроизводство и производство на земеделска продукция, водени по търговски начин, складова, превозна и спедиторска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Исмет Сюлейманов Кестенджиев.
5360
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1379 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 727/2007 вписа в търговския
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регистър дружество с ограничена отговорност
„АДС“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Перник, кв. Твърди ливади, бл. 2, ап. 1, и с предмет на дейност: строително-монтажна и ремонтна
дейност и услуги, предприемачество, търговско
представителство, производство, преработка и
търговия с всякакви стоки, изделия и детайли
за производство и потребление, селскостопанска
продукция, хранителни и нехранителни стоки,
търговска дейност в пълен обем, всякакви услуги,
вътрешен и международен транспорт и туризъм,
посредническа дейност, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен
обем, импорт-експорт, всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. и със
съдружници Димитър Цветанов Соколов и Александър Захариевич Захариев. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от
управителите Димитър Цветанов Соколов и Александър Захариевич Захариев заедно и поотделно.
4878a
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1448
от 10.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 134/2000
промени за „Хрантех Леко Ко“ – ЕООД, Радомир: вписва освобождаването на Росица Емилова
Масленкова като управител на дружеството;
вписва Илия Нешев Каранешев за управител на
дружеството; „Хрантех Леко Ко“ – ЕООД, ще
се управлява и представлява пред трети лица от
Пламен Евлогиев Бонев и Илия Нешев Каранешев
заедно и поотделно.
5361
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1439 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 762/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Спай компютърс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ж.к. Арката,
бл. 2, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: покупка,
продажба и ремонт на компютри, компютърни
компоненти, консумативи и друга офис техника,
разкриване и експлоатация на производствени и
търговски обекти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи, разрешени от закона, с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговска реализация на разрешените от закона стоки с цел продажба в страната, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност,
превозна дейност – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина със собствен или нает
транспорт, сделки с интелектуална собственост,
всякакъв вид други услуги и дейности, незабранени от закона и след получаване на съответните
разрешения от компетентните за това органи.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лъчезар Данчов Арсов,
с неопределен срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Лъчезар Данчов Арсов.
5746
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1492 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 788/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Квазар – Зои“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Проучване,
бл. 9, вх. Б, ап. 18, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговска и производствена
дейност с всички, незабранени от закона стоки и
услуги във всички, незабранени от закона форми,
както и външнотърговска, външноикономическа
дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, счетоводни услуги,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от законите на страната (след получаване на
съответните разрешения от компетентните за
това органи). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Зоя Младенова
Лозанова, с неопределен срок и ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Зоя Младенова Лозанова.
5747
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1446 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 767/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сократ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Перник, ул.
Одрин 3, с предмет на дейност: консултантска
дейност, предприемачество, строителна дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност,
вътрешен и международен транспорт, търговия с
автомобили, сервиз и гаранционно обслужване,
сделки с интелектуална собственост, всякакъв вид
услуги, незабранени от закона, вкл. и декорация,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, издателска и печатарска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Любомир
Георгиев Тасев, с неопределен срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Любомир Георгиев Тасев.
5748
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1478 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 782/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Вардар, бл. 36, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции, производство и
продажба на стоки, търговско представителство и
посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, складови
сделки, строителство и електромонтажна дейност,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
от закона, като всички дейности и услуги, за
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които е необходимо разрешение или лиценз, ще
се извършват след получаването им. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Александър Кирилов Александров, с
неопределен срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Александър Кирилов Александров.
5749
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1499 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 794/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хани – 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Ален мак 28А,
с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени
от закона, транспортна дейност в страната и в
чужбина, селскостопански дейности, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен
обем, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, строителни дейности и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентин Иванов Тенев, с неопределен срок и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Валентин Иванов Тенев.
5750
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1480 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 784/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Феро Ал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Средна гора 10,
с предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на всякакъв вид промишлени, търговски и туристически обекти, търговия с хранителни стоки и
напитки на едро и дребно, покупка на други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна,
рекламно-информационна и лизингова дейност,
търговия с автомобили, превозна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина
със собствен или нает транспорт, таксиметрови
превози, всички видове услуги за населението и
стопанството, незабранени от закона, вътрешен
и международен туризъм с всички съпътстващи
дейности и услуги, дейност на търговско представителство и посредничество, разкриване и
експлоатация на зеведения за обществено хранене,
кафене и кафе-аперитиви, вериги от фирмени
магазини, ателиета и бутици, както и складова
база към тях, сделки с интелектуална собственост,
предприемачество, строителна и проектантска
дейност и услуги, външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото
законодателство в пълен обем по целия предмет
на дейност, проектиране и архитектура, както
и покупко-продажба на недвижими имоти и
посредничество при осъществяване на сделки,
дървообработване, търговия с черни и цветни
метали, горивни и строителни материали (след
получаване на лиценз, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Спасов Фердов, с неопределен срок и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Спасов Фердов.
5751
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1464
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 775/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Европа експрес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
кв. Изток, ул. Клемент Готвалд 6А, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични
търговски операции, производство и продажба
на стоки, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, складови
сделки, строителство и електромонтажна дейност,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
от закона, всички дейности и услуги, за които
е необходимо разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването им. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Юлиян Йорданов Борисов, с неопределен срок и ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юлиян
Йорданов Борисов.
5752
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1476 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 780/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бомико“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Преник, ул. Клокотница 44,
с предмет на дейност: производство и монтаж
на PVC и алуминиева дограма, селскостопанска
дейност – производство и търговия, строителство
и строително-ремонтна дейност, счетоводни и информационни услуги, консултантска и комисионна
дейност, представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, внос и износ на всякакъв вид
стоки чрез обменни, експортни и реекспортни
сделки, транспортни услуги в страната и в чужбина, всички дейности ще се извършват съгласно
разпоредбите на законодателството, а тези, за
които е необходимо издаването на лиценз или
разрешение – след получаването им. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ирена Богомилова Василковска, с неопределен срок и ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ирена
Богомилова Василовска.
5753
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1493 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иви – инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Младен
Стоянов, бл. 10, вх. Г, ет. 5, ап. 87, с предмет на
дейност: консултантска и посредническа дейност
при покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт,
бартерни, компенсационни и други специфични
външно- и вътрешноикономически сделки и
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операции, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, маркетингова и селскостопанска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, производство на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафене
и кафе-аперитив, вериги от фирмени магазини,
ателиета и бутици, превозна, изкопна, таксиметрова и информационна дейност, организиране и
провеждане на рекламни кампании, импресарска
и консултантска дейност или предоставянето на
други подобни услуги, дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, рекламна дейност
в пълен обем, както и закупуването на медийно
и рекламно време, маркетингова и издателска
дейност, продуцентство, производство на видео- и
звукозаписи, разработка на софтуер, продажба и
сервиз на компютърна техника и консумативи,
всички други дейности, разрешени от закона и
съгласно изискванията на законодателството,
всички дейности, за които е необходимо издаване
на разрешение (лиценз), ще бъдат осъществявани
след получаването му. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик Ивайло Неделков
Иванов, с неопределен срок и ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ивайло Неделков Иванов.
5930
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1457
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 772/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хоуп енд прогресс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Берковица 13, с предмет на дейност: ксерокс услуги, реклама във всичките є видове,
покупки на стоки в първоначален, преработен и
обработен вид с цел препродажба, транспортна
дейност, транспортни услуги, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, туристическа дейност
във всичките є видове, всички останали дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евдокия Асенова Ацева, с неопределен
срок ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
5931
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1440 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 763/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ел – Ем“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Брезник, ул. Владо Захариев
24, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сделки, търговско посредничество,
бързи закуски, внос-износ и търговия с резервни
части (нови и втора употреба) за автомобили,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, всякаква друга,
незабранена от закона дейност, след спазване на
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определения лицензионен режим. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
Елена Георгиева Василева, без определен срок и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
5932
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1461
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 774/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Венев вендинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Св. св. Кирил и Методий, Бизнес комплекс
„Елена“, ет. 1, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, продажба на стоки от собствено
производство, търговска дейност в пълен обем,
всички видове услуги, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен обем, импорт-експорт, бартер, реекспорт,
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Христов Венев, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ивайло
Христов Венев.
5933
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1036
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 549/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стефитом – Трансметал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Райко Даскалов, бл. 4, офис 8, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки на стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови сделки, търговска дейност
с отпадъци от черни и цветни метали, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, печатарски, издателски
и всякакви други видове услуги, незабранени от
закона, както и сключването на всякакъв друг
вид сделки и извършването на всякакъв друг вид
дейности, незабранени от закона, след снабдяване с предварителни разрешения, когато такива
се изискват от особените закони. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Радослав
Ангеловски и Златко Тодоровски, безсрочно е и
ще се управлява и представлява от управителя
Радослав Ангеловски.
5934
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1452 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 769/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Домис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Перник, кв. Тева,
бл. 80, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
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вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество,
интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, складови сделки, строителство и електромонтажна дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, всякаква
друга дейност или услуги, незабранени от закона,
всички дейности и услуги, за които е необходимо
разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Снежанка
Николова Драгомирова, с неопределен срок и
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
5935
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1468 от
13.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 252/2005 промени за „Витал бренд“ – ЕООД, Перник: вписва
освобождаването на досегашния управител Ангел
Митков Йовчев; вписва Росица Борисова Борисова за управител на дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя.
5936
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1241 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 657/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
оговорност „В и П клас“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ул. Голобръдска
60, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, импорт, експорт,
реекспорт, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни, складови
и превозни сделки, лизинг, рекламни, информационни, програмни услуги, маркетинг, реклама,
връзки с обществеността, мениджмънт, брокерска,
транспортна, спедиторска и предприемаческа
дейност, бартерни, лицензионни сделки, франчайзинг, дистрибуторство, представителство и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, проучвателна, проектантска,
инженерингова и реинженерингова дейност, архитектурно-строително проектиране, строителство,
строително-ремонтна дейност, консултантска
дейност в строителството, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговия с
недвижими имоти, експлоатация на паркинги и
гаражи, авторемонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, технологии, ноу-хау, трансфер
на технологии, електронна търговия, бизнес с
бизнес, бизнес с клиент, интернет, маркетинг,
разкриване и експлоатация на магазини, сервизна
дейност, дейност като земеделски производител
и услуги със земеделска техника, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, а за дейностите,
подлежащи на разрешителен режим – след снабдяване със съответен лиценз. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Янев
Николов и Владимир Николов Владимиров, с неопределен срок и ще се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
5937

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1483 от 14.XII.2007 г. регистрира по
ф.д. № 497/2001 промени за „Анри 2001“ – ООД,
Перник: вписва освобож даването на А нгел
Славчев Христов като съдружник и управител
на дружеството; вписва Росен Георгиев Русимов
за съдружник и управител в дружеството; вписва
прехвърляне на дружествен дял, съответстващ
на 25 дяла от капитала на дружеството, всеки
по 100 лв., на обща стойност 2500 лв., от Ангел
Славчев Христов на Росен Георгиев Русимов;
вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Росен
Георгиев Русимов.
5938
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1445
от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 766/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Миланов – Ар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Кракра, бл. 67, вх. Б, ап. 17, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени със закон;
продажба на стоки от собствено производство;
всякакви услуги, незабранени със закон; комисионна, спедиционна и лизингова дейност;
търговско представителство, посредничество и
агент-импресарска дейност; транспортна дейност
в страната и в чужбина; вътрешен и международен туризъм (след издаване на лиценз); сделки с
интелектуална собственост; външнотърговска и
външноикономическа дейност в пълен обем; проектантско-конструкторска дейност; хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни услуги,
строителство; изделия от бетон, вар и разтвори;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; изграждане на ел. инсталации, пожароизвестителни и охранителни
системи; лизинг и други дейности, незабранени
със закон (всички дейности и услуги, за които
е необходимо разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването му), с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румен Валентинов Миланов. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Румен
Валентинов Миланов.
6788
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1420 от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 749/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Бернабеу – 1“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Стефан Караджа 10А, и
с предмет на дейност: търговска, представителна,
посредническа и агентска дейност; комисионни,
спедиционни, складови и лицензионни сделки и
стоков контрол; покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; външнотърговска дейност във всички видове и форми; проектиране, строителство,
ремонт, текущо и зимно поддържане на сгради,
пътища, съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; туристи-
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чески, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и всякакви други услуги,
незабранени със закон; всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон (след предварително разрешение от компетентния за това орган
за всяка от изброените дейности, когато законодателството предвижда това), с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Пламенов Андонов и
Александър Орлинов Димитров. Дружеството е с
неограничен срок и се управлява и представлява
от Владимир Пламенов Андонов.
6789
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2982 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 373/2004 вписа промени
за „Хелт Кеър“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
на дружеството Николай Петров Митев; вписа
като едноличен собственик на капитала, управител
представляващ дружеството Нела Чонова Ганчева.
5939
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2970
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 920/98 вписа промени
за „Балпен“ – ООД, Плевен: заличава като управител и представляващ дружеството Пенчо Бобев
Пенчев и вписва като управител и представляващ
дружеството Пламен Иванов Балев.
5940
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2964
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1260/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Ти маркетинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
бул. Данаил Попов 9А, с предмет на дейност:
маркетинг, търговия с потребителски стоки,
търговско представителство (без процесуално),
посредничество, издателска дейност, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги и
сделки с недвижими имоти, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Джил Тева.
5941
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2974
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 322/2001 вписа промени за „Софтбул“ – ЕООД, Плевен: заличава
като едноличен собственик на капитала на дружеството Нацол Илиев Рангелов; заличава като
управител на дружеството Николай Емилов Буров;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Анета
Севдалинова Методиева.
5942
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2960 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1253/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Хай Уей енерджи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, Западна индустриална
зона „Рафинерия Плама“, с предмет на дейност:
външноикономическа дейност, производство и
доставка на енергийни суровини и източници,
търговия, консултация и реализиране на проекти
във връзка с използване и опазване на околната среда и водите, маркетинг, производство на
стоки с цел продажба, сделки с интелектуална
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собственост и ценни книжа, посредничество и
представителство на юридически и физически
лица в страната и в чужбина, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, с капитал 20 млн. лв. Дружеството е със съдружници
„Хайуей логистик център“ – ЕООД, Пловдив
(рег. по ф.д. № 1976/2007 на ОС – Пловдив), и
Ангел Василев Стефанов, който го управлява и
представлява.
5943
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2973 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 829/2005 вписа промени
за „Елида – 05“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Йордан Станков
Николов и вписа като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството Бояна Милкова Йоргова.
5944
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2803 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1031/96 допуска прилагането на годишния финансов отчет за
2006 г. на „Гъмза“ – АД, Плевен, приет от ОС
на акционерите на 20.XI.2007 г.
5945
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2962 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1255/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отоворност „Джи Ес инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 27А, ап. 16, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, туристическа
и туроператорска дейност (след лиценз), посредническа дейност, свързана с туризма, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, шивашки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, проектантски,
транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка на ценни книжа с цел продажба,
лизинг, складови сделки, покупко-продажба на
компютърна техника и разработка на софтуер,
услуги, свързани с медицината, стоков контрол,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, менителници, записи
на заповед и чекове, търговия с благородни метали,
валутни сделки (след разрешение), производство
на филми, видео- и звукозаписи, както и всякаква,
разрешена със закон търговска дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Йорданов Балчев.
5946
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2959 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1248/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Вилдес инвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Русе 33, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, маркетинг,
бартерни сделки, търговия в страната и в чужбина
с всякакви промишлени стоки, посредническа
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дейност и дейност на търговско представителство
на местни и чуждестранни търговци в страната
и в чужбина, експортна, импортна, импресарска
и рекламна дейност, складова и лизингова дейност, ноу-хау, хотелиерство и ресторантьорство,
туристическа дейност и почивно дело и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Десислава
Нарцисова Христова и Велислав Весков Йонков
и се управлява и представлява от управителя
Десислава Нарцисова Христова.
5947
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2941
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1256/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дилема“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Софроний
Врачански 3, вх. А, ет. 7, ап. 21, с предмет на
дейност: сделки от всякакъв вид в страната и в
чужбина, вкл. покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, покупка
и продажба на тютюневи изделия и алкохол (след
съответни лицензии) в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба (след
разрешение), търговско представителство (без
процесуа лно), посредничество, хотелиерск и,
ресторантьорски, кетърингови, туристически и
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
лизинг, покупко-продажба на недвижими имоти,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от съдружниците (управители)
Огнян Венциславов Ковачев и Орлин Орлинов
Павлов заедно и поотделно.
5948
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2947
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1456/93 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния
търговец Мануш Петров Луканов с фирма „Гергана – 88 – Мануш Луканов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Мотор – транс“ – ООД, Плевен (рег. по ф.д.
№ 538/2005 по описа на ОС – Плевен), представлявано от Мануш Петров Луканов.
5949
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2944 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 277/2003 вписа промени
за „Панорама – ГТМ“ – ООД, с. Гривица, област
Плевен: заличава като съдружник в дружеството „Метаком – СЛЗ“ – АД, Плевен; вписа като
съдружник в дружеството „Коприни“ – ЕООД,
Свищов (рег. по ф.д. № 24/2004 на ОС – Велико
Търново); дружеството ще се управлява и представлява от Владимир Величков, Илиян Любенов
Иванов и Лазар Петков Цанков заедно и поотделно.
5950
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2930
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1380/93 вписа промени
за „Рекс“ – ЕООД, Долни Дъбник: заличава като
управител на дружеството Върбан Михайлов
Матеев; вписа като управител и представляващ
дружеството Иван Монов Гетов.
5951
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2935 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 96/2005 вписа промени за
„Рибарица инвест“ – ООД, Плевен: заличава като
управител на дружеството Станчо Тошков Тотов;
вписа като управител и представляващ дружеството
Теодоро Владиславов Бабаров; премества адреса
на управление от Плевен, ул. Антим I № 21, ап. 6,
в Плевен, ул. Антим I № 21, ап. 7; вписа промени
в дружествения договор на дружеството.
5952
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2921
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1232/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Руми Пешкова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Тръстеник,
област Плевен, ул. Христо Смирненски 13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и продажба на стоки от
растителен произход, производство и търговия
с промишлени, селскостопански и битови стоки, алкохолни напитки и цигари (след лиценз),
производство и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
таксиметрова дейност, вътрешна и международна
спедиция и транспорт, търговия в страната и в
чужбина с нефтопродукти, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и в чужбина, обработка на земеделска земя със селскостопански
машини и инвентар, складова и лизингова дейност,
разкриване и поддръжка на фирмени магазини,
хотелиерство, реализация на посадъчен материал,
пестициди и торове за земеделското стопанство,
инженерингова и строително-монтажна дейност,
складова и търговска дейност с дърва за огрев,
дървени, строителни и отоплителни материали,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Румяна Борисова Пешкова.
5953
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2919 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Илен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Плевенска епопея
16, с предмет на дейност: производство и търговия
със сладкарски изделия, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия, търговско
представителство (без процесуално) и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
стоков контрол, комисионни, спедиционни и превозни сделки, обменни, бартерни, компенсационни
и други сделки, лизинг и реекспорт, вътрешен и
международен туризъм, транспортни услуги в
страната и в чужбина, складова и консигнационна
дейност, маркетинг, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, курсове за чужди езици и преводи, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност, както
и други търговски дейности, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Нели Цветкова Милева.
5954
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2946
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1190/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „С М С“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Берковица 36,
с предмет на дейност: строителна и ремонтна
дейност, покупка на недвижими имоти с цел
застрояване и реиновация на застроени такива,
отдаване под наем и продажба, внос и износ на
всякакви строителни материали, проектиране и
изграждане на отоплителни, ВиК и електрически
системи, издателска дейност в областта на медицината, търговия с промишлена и медицинска
техника, материали, консумативи и препарати,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, вътрешно- и външнотърговска дейност със
стоки и услуги (без забранените), консултантска
дейност, текстообработка, компютърен дизайн
и печатна дейност, дистрибуторска, лизингова
дейност, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионна, лицензионна, издателска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, с капитал 5010 лв.
Дружеството е със съдрунжици Сергей Петров
Петров, Марлена Петрова Цанкова и Светлана
Тодорова Савова и се управлява и представлява
от управителя Сергей Петров Петров.
5955
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2926 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1237/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елиза 2006“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Долни Дъбник, област
Плевен, ул. Мургаш 14, с предмет на дейност:
изкупуване, преработка и продажба в страната
и в чужбина на селскостопанска продукция,
растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови
и други стоки, вътрешна и външна търговия,
посреднически и комисионни услуги, търговско
представителство (без процесуално) и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламна и информационна
дейност, оказион (без паметници на културата),
строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, счетоводна и консултантска
дейност, маркетингови проучвания, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мартин
Спасов Георгиев.
5956
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9817 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 3624/2002 вписа промени за
„Амбулатория за групова практика по първична
стоматологична помощ „Славкови“ – ООД: вписване на нов предмет на дейност: осъществяване на
извънболнична дентална помощ чрез диагностика,
лечение и рехабилитация на дентално болния,
консултации и наблюдения на дентално болни и
застрашени от дентални заболявания лица, профи-
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лактика на дентални болести и ранно откриване
на дентални заболявания, мерки за укрепване на
денталното здраве, естетична дентална медицина,
лабораторни изследвания, рентгенови снимки и
други медицински дейности по чл. 11 ЗЛЗ, търговски сделки за нуждите на осъществяваната
дейност и за обслужване на пациенти; променя
фирмата на „Амбулатория за групова практика
за първична дентална помощ „Славкови“ – ООД;
вписва промяна в дружествения договор.
5362
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10597
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1950/2003 вписа промени за „Градски транспорт – Пловдив“ – АД:
освобождава Ангел Николов Батаклиев като
изпълнителен директор и като представител на
СД „Транс сити“ – АД; вписва Иванка Димитрова
Батаклиева като изпълнителен директор и член на
СД; вписва Иванка Димитрова Батаклиева като
представител на „Транс сити“ – АД, за изпълнениe на задълженията є в съвета на директорите
на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД; вписва
актуален състав на СД: Иванка Димитрова Батаклиева – изпълнителен директор, Иван Минчев
Маджев – зам.-председател, и „Транс сити“ – АД,
Пловдив, с представител Иванка Димитрова Батаклиева – председател; упълномощава Димитър
Николаев Великов като прокурист на дружеството,
който ще го представлява, вкл. и с правата по
чл. 22, ал. 2 ТЗ; дружеството ще се представлява
и управлява от изпълнителния директор Иванка
Димитрова Батаклиева самостоятелно и от прокуриста Димитър Николаев Великов самостоятелно
за задължения до 5000 лв., а за задължения над
тази сума, само заедно с изпълнителния директор
Иванка Димитрова Батаклиева.
5363
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10646
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1714/2000 вписа промени за „Родопи трейд 2002“ – ООД: вписа Мария
Георгиева Димитрова и Миглена Велкова Караминова като съдружници; освобождава Здравко
Димитров Димитров и Цеко Йорданов Цеков
като съдружници; заличава Здравко Димитров
Димитров като управител на дружеството; вписва
като управител Флора Торос Нерсесян; вписва
приемане на нов дружествен договор; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Флора Торос Нерсесян.
5364
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10536
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 2924/98 вписа прехвърляне на предприятието от едноличния търговец
Тодор Атанасов Атанасов с фирма „Велина Борисова – Тодор Атанасов“ на „Тока“ – ООД, Своге.
5365
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10358
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 7227/95 вписа промени
за „Италиана“ – ЕООД: нов адрес на управление:
с. Чешнегирово, ул. Олег Кошевой 11; вписва
вливане на „Деа филати“ – ЕООД, Сливен, в
„Италиана“ – ЕООД; вписва увеличение на капитала на „Италиана“ – ЕООД, от 20 000 лв. на
25 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
5366
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10552 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5476/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вива дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Предел 9, с предмет
на дейност: рекламна дейност, производство и
търговска дейност, търговия с всякакви стоки
в страната и в чужбина и с недвижими имоти,
превозна, спедиционна, лизингова, транспортна
дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги,
маркетинг, международен и вътрешен туризъм,
хотелиерство, т ърговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина с наши
и чуждестранни фирми, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Владимир Димитров Камбуров.
5367
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10609
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 620/94 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Кулин – Петър
Янков“ от едноличния търговец Петър Димитров
Янков на Иванка Томова Янкова и я вписва като
едноличен търговец „Кулин – Иванка Янкова“.
5368
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10623 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5372/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еге – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Върбица 10, с предмет
на дейност: търговия с хранителни и промишлени стоки, производствена, търговска, складова,
спедиторска, транспортна дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Зюре
Бекир Исмаил.
5369
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10558 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5497/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Валдес
67“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Петър Стоев 94, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени,
селскостопански, хранителни и битови стоки,
импорт, експорт и реекспорт, посреднически и
комисионни услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен
и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир
Атанасов Христев и Емил Костов Коев, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5370
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10662
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5548/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Актив партнърс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Георги Бенковски
13, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност: внос и
износ, посредничество и агентство, строителство и отдаване на недвижими имоти под наем,
туроператорска, туристическа агентска дейност
и всякакви други туристически дейности (след
получаване на разрешение), транспортна дейност
и таксиметрови услуги (след получаване на съответно разрешение), маркетингови, консултантски
и други посреднически услуги, както и всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Рени
Пенчева Марудова.
5371
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10477 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5429/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „ТС – маркет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Полет 1, ет. 2, с предмет на дейност:
търговия с хранителни и промишлени стоки, с
тютюневи изделия (след съответно разрешение)
и с алкохолни напитки (след съответно разрешение), внос, износ, външна и вътрешна търговия,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортни
и спедиторски услуги в страната и в чужбина,
рекламна и издателска дейност, производствена,
складова дейност, търговско представителство
и посредничество, както и всякакви услуги и
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Тодор Любенов Попов и Светослав
Александров Славов, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
5372
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10478 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 5432/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Авитохол 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Шандор Петьофи 15, с предмет на дейност: строително-ремонтни дейности, търговия на едро и
дребно с хранитени и промишлени стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество,
комисионерство и търговско представителство,
производствена, складова, спедиторска, превозна,
рекламна, информационна, както и други дейности
и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Радоев
Дичев и Иван Радоев Дичев и се представлява и
управлява от Ангел Радоев Дичев.
5373
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10517 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 5436/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ди
енд Пи инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Санкт Петербург 55,
с предмет на дейност: производство и търговска
дейност, търговия с всякакви стоки в страната
и в чужбина и с недвижими имоти, превозна,
спедиционна, лизингова, транспортна дейност,
инвестиционна дейност, изкупуване, преработка
и търговия – вътрешна и външна, комисионна
търговия и услуги, рекламна дейност, марке-

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

тинг, селскостопанска дейност, международен
и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александър Йорданов
Петров и Пламен Данаилов Данаилов, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
5374
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10667 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5559/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Римакс
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Коматевско шосе 36, с
предмет на дейност: производство на нестандартно
оборудване, машини и съоръжения, монтажни и
други услуги, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Велев Цонков, Минка Динева
Цонкова и Валентина Руменова Рангелова, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
5375
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10580
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5387/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енджой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Лазар Стоев 8, ет. 5, ап. 14,
с предмет на дейност: производство и търговия в
страната и в чужбина с всякакви разрешени със
закон промишлени, текстилни, хранителни стоки
и селскостопански произведения, цветарство и
търговия с алкохолни напитки (след съответно
разрешение). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Николова Иванова.
5376
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10660 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5535/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ник – 67“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Балатон 10, ет. 2, с
предмет на дейност: търговска дейност – експорт,
импорт, реекспорт, тръговия на едро и дребно,
транспортни услуги, външна и вътрешна реклама и дизайн, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Никола Танчев Кубатов.
5377
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10685
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5531/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Стикс
88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Босилек 13, ет. 6, ап. 18, с предмет
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на дейност: проектиране, изработване, монтаж
и търговия на дребно и едро с каменни изделия,
нехранителни и хранителни стоки, спедиторска
дейност, складова дейност, импорт, туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламни и консултантски дейности, производство и продажба на нехранителни и хранителни
продукти, селскостопанска продукция, материали
и техника, както и всякакъв вид други услуги и
всички дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Неделчо
Димитров Неделчев.
5957
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10684 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5537/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ес
енд Джей Ламбърт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис
III Обединител 53, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, сделки с недвижими имоти, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Джойс Вирджиния Ламбърт и Скот
Томас Ламбърт и се представлява и управлява от
управителя Джойс Вирджиния Ламбърт.
5958
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10615 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5525/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пропърти ин Пловдив“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Яне Сандански
8, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, управление
на недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижими имоти, строителство, маркетингови
проучвания, производство и търговия на едро и
дребно със стоки на хранителната и нехранителната промишленост, външнотърговска дейност
във всичките є форми, лизингови, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, рекламна дейност, транспортна дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни фирми в страната
и в чужбина, ресторантьорска, хотелиерска и
туристическа дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Ценков Кичев.
5959
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10698 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5521/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Траяна – Р“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хисаря, ул. Розова долина 4, с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство,
строителство, производство и търговска дейност,
търговия с всички видове стоки в страната и в
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чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване,
преработка и търговия – вътрешна и външна,
комисионна търговия и услуги, рекламна дейност,
маркетинг, международен и вътрешен туризъм,
хотелиерство, т ърговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина с наши
и чуждестранни фирми, всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Росица Николова Телкеджийска.
5960
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10664
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5552/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интелект – И“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Гусла 2, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: компютърни технологии,
рекламна и издателска дейност, представителство
на наши и чуждестранни търговски дружества,
търговия – вътрешна и външна, туристически
услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анкин
Мардик Балиян.
5961
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10554
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 5482/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Парис
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Николай Коперник 4, ет. 4, с предмет
на дейност: търговска и производствена дейност,
внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна и консигнационна търговия,
посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица и организации, предприемачество, спедиционна, транспортна, складова и
лизингова дейност (след получаване на съответно
разрешение), сделки с обекти на интелектуалната
собственост, вътрешен и международен туризъм,
откриване на магазини, складове и кантори, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
организиране на съвместни производства, разработване и тиражиране на програмни продукти и
компютърни системи, трансфер на технологии,
както и други търговски и стопански дейности и
всякакви услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Цветка Николаева Новакова.
5962
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10657
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 3344/2002 вписа промени за „Консулт опшънс интернешънъл“ – ООД:
освобождава и заличава Данаил Петров Кроежев
и Даниел Христов Христов като съдружници и
управители; едноличен собственик на капитала
и управител е Стефан Щерев Сандов; промяна
на фирмата на „Консулт опшънс интернешънъл“ – ЕООД; промяна адреса на управление
на ул. Сокол 2; приемане на учредителен акт;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Стефан Щерев Сандов.
5963
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10720 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 787/2003 вписа
промени за „Армада“ – ООД: освобождаване на
Валентин Стойчев Драгнев като съдружник и като
управител на дружеството; едноличен собственик
на капитала и управител е Христиан Стефанов
Ночев; промяна фирмата на дружеството на
„Армада“ – ЕООД; промяна адреса на управление на ул. Банкова 3Б; приемане на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от Христиан Стефанов Ночев.
5964
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10490 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 2403/96 вписа промени
за „Филтех“ – ЕАД: ново наименование на дружеството „Инженеринг“ – ЕАД; освобождаване
на Александър Викторов Приходков като член
на СД и като изпълнителен директор; избиране
на Атанас Владимиров Трайков за член на СД
и изпълнителен директор; изменение на устава
на дружеството; дружеството се управлява и
представлява от изпълнителния директор Атанас Владимиров Трайков; допуска прилагането
на представения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.
5965
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 12.XII.2007 г. допуска прилагането на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. по ф.д. № 3914/93 на „Бартлинк
интернашънъл“ – ООД.
5966
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10630 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5412/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Макском
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Пещерско шосе 13, ет. 1, с предмет
на дейност: придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни
дружества, придобиване, управление и продажба
на облигации, придобиване, оценка и продажба
на патенти, отстъпване на лицензии за използване на дружества, в които дружеството участва,
финансиране на дружества, в които дружествато
участва, всякаква друга търговска и производствена
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Максим Митков Митков.
5967
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10649 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 3508/2004
вписа промени за „Пълдин контракшън“ – ООД:
освобождаване на Димитър Янков Иванов като
съдружник и управител; приемане на Елисавета
Антонова Вангелова за съдружник и управител;
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от Димитър Георгиев
Тодоров и Елисавета Антонова Вангелова заедно
и поотделно.
5968
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10682 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 5430/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Металкон – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, с
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предмет на дейност: строителство, монтажни
и ремонтни услуги, изработка и монтаж на метални конструкции, сделки с недвижими имоти,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа
дейност, пътнически и товарни превози в страната
и в чужбина, производство и търговия на едро и
дребно със строителни материали, хранителни и
промишлени стоки и селскостопанска продукция,
рекламна, програмна и импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, комисионна и
спедиционна дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, външнотърговска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Димитров
Калоферов и Ангел Димитров Миндов, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
5969
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10616
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 5374/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Родопи авто
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление с.
Брани поле, ул. Дружба 68, с предмет на дейност:
транспортна дейност – пътнически и товарни
превози в страната и в чужбина, автосервизни
услуги, таксиметрови услуги, автошкола, хотелиерски, туристически, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, ресторантьорство,
спедиционни и превозни сделки, консултантска
дейност, рекламна дейност, маркетинг, търговска
дейност в страната и в чужбина с всякакви вещи
и стоки, комисионна, оказионна, консигнационна
търговия, бартерни сделки, посредничество и
представителство на чуждестранни фирми, производство на стоки с цел продажба, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всички други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., със съдружници Тайфур
Неази Таир и Гюлдание Салиф Таир, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
5970

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
84. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 10.12.2010 г. в 14 ч.
в София, Сентрал Парк Хотел, бул. Витоша 106,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет; 2. финансов отчет и проектобюджет за 2010 г.; 3. програма за дейността на
сдружението през 2011 г.; 4. разни
8325
29. – Управителни ят съвет на СНЦ „ТД
Витоша“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
15.12.2010 г. в 18 ч. в седалището на сдружението,
София, ул. Дойран 18, ет. 2, в заседателната зала
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. финансов отчет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 3. промяна в устава на сдружението;
4. приемане и освобождаване на членове – ФЛ и
ЮЛ; 5. освобождаване от отговорност на члено-
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вете на управителния съвет за дейността им през
2009 г.; 6. избор на нов УС; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието.
8378
13. – Управителният съвет на Националната
лозаро-винарска камара (НЛВК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 16.12.2010 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Международния изложбен център, София,
бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на
камарата за финансовата 2009 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет на камарата за 2009 г.; 3.
освобождаване от отговорност на председателя на
УС, членовете на управителния съвет и членовете
на контролния съвет; 4. освобождаване от длъжност
на председателя на УС, членовете на управителния съвет и членовете на контролния съвет; 5.
приемане на бюджета на камарата за финансовата
2010 г.; 6. приемане на финансов одитор за 2010 г.;
7. промени в устава на камарата; 8. изключване на
членове на НЛВК; 9. избор на председател на УС
на НЛВК; 10. избор на УС на НЛВК; 11. избор на
контролен съвет на НЛВК; 12. приемане на нови
членове; 13. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на НЛВК в
офиса на камарата. Канят се всички членове на
НЛВК или писмено упълномощени представители
за вземат участие в събранието. 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.
8275
32. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на редовно заседание на 16.12.2010 г. в 12 ч.
в салона на център за гуми „Европа“, София, бул.
Овча купел 89, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. обсъждане на актуални
проблеми на бранша; 3. информация относно
прилагането на Наредбата за изискванията за
третиране на излезли от употреба гуми; 4. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8381
17. – Управителният съвет на Дружеството на
геофизиците в България (ДГБ), София, с решение
от 20.09.2010 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на ДГБ на 17.12.2010 г. в
16 ч. в зала 3 на Националния дом на науката
и техниката, София, ул. Раковски 108, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на ДГБ за периода 2008 – 2010 г. ; 2. отчетен доклад на зам.-председателя по финансовите
въпроси; 3. разисквания и вземане на решение за
освобождаване на УС на ДГБ; 4. избор на ново
ръководство на Дружеството на геофизиците в България; 5. организационни въпроси. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши от
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15 до 16 ч. Ако не е налице необходимият кворум,
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 17 ч. същия ден.
8274
12. – Управителният съвет на Мотоклуб „Братя от ада“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 18.12.2010 г. в
19 ч. в сградата на клуба в София, ул. Цар Симеон
104, при дневен ред: избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
8339
18. – Управителният съвет на сдружение
„Пещерен клуб „Хеликтит“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на членовете му на
18.12.2010 г. 10 ч. в София, ул. Кирил и Методий
42, при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2.
финансов отчет за отчетния период; 3. изменение
в устава на сдружението; 4. приемане на план за
бъдещата дейност; 5. приемане на нови членове;
6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
8382
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейска асоциация за теб“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на организацията на
19.12.2010 г. в 15 ч. в София, ул. Алабин 33А, офис
338А, в офиса на организацията при следния
дневен ред: 1. очет за дейността на управителния
съвет за периода 2008 – 2010 г.; 2. освобождаване
от отговорност на управителния съвет за периода
2008 – 2010 г.; 3. приемане на нови членове в организацията; 4. промени в устава на сдружение
„Европейска асоциация за теб”; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. разни. Поканени са всички
членове на сдружение „Европейска асоциация
за теб” да вземат участие в общото събрание.
Решенията от общото събрание се считат за легитимни, ако присъстват най-малко половината
от всички членове на организацията. При липса
на кворум (под 50%) на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
8320
2. – Управителният съвет на Фондация „Априлци“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията свиква
редовно годишно събрание (заседание на съвета
на фондацията) на 10.02.2011 г. в 18 ч. в гр. Априлци, кв. Скандалото, ул. Старото Скандало 10,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията през 2010 г.; 2. годишен счетоводен
отчет за дейността на фондацията през 2011 г.;
3. приемане на програма за дейността на фондацията през 2011 г.; 4. финансов план (бюджет)
на фондацията за 2011 г.; 5. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.
8379
30. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на художниците“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на члено-
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вете на 16.12.2010 г. в 17 ч. в Бургас в Бургаската
художествена галерия „Петко Задгорски“, ул.
Митрополит Симеон 24, при следния дневен ред:
1. доклад и приемане на отчетите на управителния съвет и на контролния съвет за дейността
им през 2010 г., бюджета и годишния финансов
отчет на сдружението за 2010 г.; предложение за
решение – ОС приема отчетите на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им през
2010 г., бюджета и годишния финансов отчет на
сдружението за 2010 г.; 2. приемане на нови членове
на сдружението; предложение за решение – приемат се нови членове на сдружението съгласно
резултатите от гласуването; 3. вземане решение
от общото събрание по въпроси, поставени от
управителния съвет на сдржението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали ще
бъдат на разположение на членовете на адреса на
сдружението в Бургас, ул. Александровска 22, 15
дни преди датата на общото събрание. Поканват
се всички членове на сдружението да участват в
събранието лично, а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.
8300
4. – Управителният съвет на сдружение „Раховец – 2007“ – Горна Оряховица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.12.2010 г. в 17 ч. в
седалището на сдружението – Горна Оряховица,
ул. Свети Княз Борис І № 86, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на нов член на сдружението; 3.
приемане на промени в управителния съвет на
сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8341
3. – Управителният съвет на сдружение „Регионални инициативи“, Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.12.2010 г. в 17 ч. в
Кърджали, ул. Дарец 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността за периода от 01.03.2008 г.
до 14.12.2010 г.; 2. финансов отчет за периода от
01.03.2008 г. до 14.12.2010 г.; 3. вземане на решение
за прекратяване дейността на сдружението и назначаване на ликвидатор; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8380
14. – Управителният съвет на СНЦ „Несебър
Мото“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на 15.12.2010 г. в 18 ч. в Несебър, ул. Хан
Крум 22А, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет;
2. избор на нов управителен съвет и председател;
3. предложение за промяна на седалището на
сдружението; 4. предложение за промяна в устава
на сдружението; 5. приемане и освобождаване на
членове. Поканват се всички членове за участват
лично или чрез писмено упълномощени техни
представители. Писмените материали, свързани
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с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на ул. Хан Крум
22А, Несебър.
8297
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
УН „Проф. Иван Батаклиев“, Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 15.12.2010 г. в 18 ч. в зала
„Устрем” на Младежкия дом – Пазарджик, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СУН
„Проф. Ив. Батаклиев“, Пазарджик, за периода
2006 – 2010 г.; 2. освобождаване на членове на
съвета на настоятелите; 3. избор на нови членове на съвета на настоятелите; 4. приемане на
промени в устава; 5. разни.
8383
10 . – С ъв е т ът н а д и р е к т о р и т е н а „ Галус – 97“ – АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ и
протокол от заседание на СД от 24.09.2010 г. свиква
общо събрание на акционерите на 15.12.2010 г.
в 14 ч. в управлението на дружеството в Русе,
ул. Плиска 89, при следния дневен ред: приемане финансовите отчети за 2007, 2008, 2009 г. на
дружеството, изготвени от гл. счетоводител и
заверени от експерт-счетоводител. Поканват се
всички акционери да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 29.12.2010 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8372
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Плувен клуб
„Делян – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.12.2010 г. в 17,30 ч.
в Русе, ул. Места 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението до момента;
2. приемане на нови членове на сдружението;
3. избор на нов член на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8371
17. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на адвокатите при Старозагорската адвокатска колегия на 29.01.2011 г. в 9 ч.
в конферентната зала на хотел „Мериан Палас”
в Стара Загора, бул. Руски 8, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през 2010 г.; 2.
финансов отчет на САК за 2010 г.; 3. доклад на
контролния съвет за упражняване на бюджета
и стопанисване имуществото на колегията през
2010 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2010 г.;
5. разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет
на САК за 2011 г.; 7. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
8377
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13. – Управителният съвет на дружество
„Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на дружеството на 18.03.2011 г. в 17,30 ч. в зала „Проф.
Иван Попов” на Дома на техниката в Ямбол,
ул. Джон Атанасов 8, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет за ревизиите през
2010 г.; 3. счетоводен отчет на дружеството за
2010 г.; 4. приемане на план за работа на дружеството за 2011 г.; 5. приемане на бюджет на
дружеството за 2011 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред, същия ден, на
същото място в 18,30 ч.
8301
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Бяла река 1“,
с. Зайчар, община Руен, област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква
общо събрание на 10.12.2010 г. в 9 ч. в сградата
на кметството, ритуална зала, с. Зайчар, община
Руен, област Бургас, при следния дневен ред: 1.
отчети за дейността на сдружението за 2009 г.
и освобождаване от отговорност на членовете
на УС и КС; проект за решение – ОС приема
отчетите на УС и КС за дейността им и годишния финансов отчет за 2009 г. и освобождава от
отговорност членовете на УС и КС; 2. промяна
на осъществяваната от сдружението дейност: от
дейност в частна полза в дейност в обществена
полза, и определяне на сдружението като организация за осъществяване на общественополезна дейност; проект за решение – ОС променя
осъществяваната от сдружението дейност: от
дейност в частна полза в дейност в обществена
полза, и определя сдружението като организация
за осъществяване на общественополезна дейност;
3. приемане на нов устав на сдружението; проект
за решение – ОС приема нов устав на сдружението; 4. други. Регистрацията на членовете
за събранието ще започне в 8,30 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
8272
7. – С ъв е т ът н а д и р е к т ор и т е н а „ Пр исое – 40“ – А Д, с. Присово, община Велико
Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.12.2010 г. в
17 ч. в седалището на дружеството в с. Присово,
община Велико Търново, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството и годишен
счетоводен отчет за 2008 и 2009 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за
2008 и 2009 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 и 2009 г.; проект за
решение – ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на дружеството за 2008 и 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2008 и 2009 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2008 и
2009 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
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товодител за 2010 г.; проект за решение – ОС
избира за заверка на годишния отчет за 2010 г.
„СОП Одит 95“ – ООД, В. Търново; 5. избор на
членове на съвета на директорите; проект за
решение – ОС избира предложените членове на
СД; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение – ОСА приема направените промени
в устава; 7. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Поканват се всички акционери
да вземат участие в събранието. Регистрацията
на акционерите започва в 16 ч. на 10.12.2010 г.
Всеки акционер се легитимира с представяне на
лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването на акции от капитала
на „Присое – 40“ – А Д. Пълномощниците на
акционерите се допускат до участие в работата
на ОСА след представяне на лична карта, пълномощно и депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА
ще се проведе на 27.12.2010 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
8273
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Липа“, с. Череша, община Руен, област Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква общо
събрание на 13.12.2010 г. в 9 ч. в сградата на
кметството, ритуална зала, в с. Череша, община
Руен, област Бургас, при следния дневен ред: 1.
отчети за дейността на сдружението за 2009 г.
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и освобождаване от отговорност на членовете
на УС и КС; проект за решение – ОС приема
отчетите на УС и КС за дейността им и годишния финансов отчет за 2009 г. и освобождава от
отговорност членовете на УС и КС; 2. промяна
на осъществяваната от сдружението дейност от
дейност в частна полза в дейност в обществена
полза и определяне на сдружението като организация за осъществяване на общественополезна
дейност; проект за решение – ОС променя осъществяваната от сдружението дейност от дейност
в частна полза в дейност в обществена полза
и определя сдружението като организация за
осъществяване на общественополезна дейност;
3. приемане на нов устав на сдружението; проект
за решение – ОС приема нов устав на сдружението; 4. други. Регистрацията на членовете
за събранието ще започне в 8,30 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
8373
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация на основание Решение № 1422 от
15.Х.2010 г. на Надзорния съвет на СОАП прави
следната поправка в Решение № 1285 от 2.VІІ.2010 г.
(ДВ, бр. 78 от 2010 г.): думите в т. 2 „Сделката
се облага частично с ДДС“ да се четат „16,32 %
от сделката се облагат с ДДС“.
8433

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
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