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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приет от ХLI
Народно събрание на 21 октомври 2010 г.
Издаден в София на 27 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за нотариусите и
нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от
1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г.,
бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от
2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от
2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 47
и 82 от 2009 г.)
Параграф единствен. Член 84 се изменя така:
„Български дипломатически и консулски
представители
Чл. 84. (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на
съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен
на български език, могат:
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1. да удостоверяват датата, съдържанието
и подписите на частни документи, които не
подлежат на вписване и са представени от
български или чужди граждани;
2. да удостоверяват верността на преписи
и извлечения от документи, представени от
български граждани;
3. да съставят нотариални завещания на
български граждани.
(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не
подлежи на вписване и е представен от чужд
гражданин, се извършва само ако документът
е предназначен да произведе действието си на
територията на Република България.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8515

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за задължителното депозиране на печатни и
други произведения, приет от ХLI Народно
събрание на 21 октомври 2010 г.
Издаден в София на 27 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм.,
бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г. и
бр. 42 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и адрес“ се заменят
със „седалище и адрес на управление“, а след
думата „име“ се добавя „постоянния му или
настоящ адрес“.
2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно продуцентът“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Отговорност за наличието на информацията по ал. 1 и по чл. 7а, ал. 1 за
периодичните печатни произведения носят и
производителят и разпространителят.“
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§ 2. Създава се чл. 7а:
„Информация, идентифицираща действителния собственик на издателя
Чл. 7а. (1) Издателят на произведени в
Република България периодични печатни
произведения публикува в първия брой за
всяка календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик.
В случаите, когато издателят е публично
дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или
по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния
му собственик, се см ята посочването на
компетентната институция, под чийто надзор
се намира дружеството.
(2) При промяна в информацията по ал. 1
актуалната информация се публикува в първия брой на печатното произведение след
настъпването є.
(3) Издателят, в 7-дневен срок от отпечатването на първия брой на печатното произведение за всяка календарна година, е длъжен
да подаде в Министерството на културата
декларация по образец, одобрен от министъра
на културата, която идентифицира действителния му собственик.
(4) Издателят, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да подаде декларацията по
ал. 3 в Министерството на културата.
(5) Министерството на културата публикува
на интернет страницата си информацията по
ал. 3 и 4 в 10-дневен срок от получаването
на декларациите.
(6) Издателят на произведено в Република
България периодично печатно произведение
поддържа актуална информация по ал. 1 на
електронната страница на изданието, ако
има такава.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 2“
и се поставя запетая.
2. Точка 2 се отменя.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Издателите на периодични печатни
произведения, които нарушават изискванията
на чл. 7, ал. 1, се наказват с глоба, съответно
с имуществена санкция, в размер от 1000
до 1500 лв. Същото наказание се налага на
лицата по чл. 7, ал. 7, които са произвели,
съответно приели, за разпространение периодични печатни произведения, които не
съдържат информацията по чл. 7, ал. 1 или
по чл. 7а, ал. 1.“
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2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „на чл. 7“ се поставя запетая и
се добавя „извън случаите по ал. 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 или ал. 2“ се заменят с „ал. 1, 2
или 3“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лице, което не изпълни задължение по
чл. 7а, ал. 1, 2, 3, 4 или 6, се наказва с глоба,
съответно с имуществена санкция, в размер
от 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение
глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 5000 лв.“
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 – за
периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7, се съставят от
длъжностни лица от съответните общински
администрации, определени от кмета на общината, а наказателните постановления се
издават от кмета на община или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Приходите от глобите и имуществените
санкции по ал. 3 постъпват по бюджета на
съответната община.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 10 и 11:
„10. „Действителен собственик“ са физическите лица, които са крайни бенефициенти
на собствеността в юридическо лице, което
самостоятелно или чрез свързани лица притежава участие в издателя.
11. „Периодични печатни произведения“
са п роизведени я – вест ниц и и списани я,
излизащи в последователна поредица с интервал между отделните броеве не по-голям
от 6 месеца.“
Преходна разпоредба
§ 7. Издателите на периодични печатни
произведения са длъжни да подадат декларацията по чл. 7а, ал. 3 в едномесечен срок от
влизането в сила на този закон и да публикуват
информацията по чл. 7а, ал. 1 в първия следващ брой на печатното произведение, излязъл
след датата на подаване на декларацията.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8558
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УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола между
Република България и Република Армения за
изменение на Спогодбата между Република
България и Република Армения за избягване
на двойното данъчно облагане с данъци на
доходите и имуществото, приет от ХLI Народно събрание на 21 октомври 2010 г.
Издаден в София на 27 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за
изменение на Спогодбата между Република
България и Република Армения за избягване
на двойното данъчно облагане с данъци на
доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Протокола,
подписан на 10 декември 2008 г. в София, между
Република България и Република Армения за
изменение на Спогодбата между Република
България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци
на доходите и имуществото, подписана на
10 април 1995 г., в сила от 1 декември 1995 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8507

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите, приет от ХLI Народно
събрание на 21 октомври 2010 г.
Издаден в София на 27 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване
на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци
на доходите
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите, подписана на 22 март
2010 г. в Доха.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8508

УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от ХLI
Народно събрание на 21 октомври 2010 г.
Издаден в София на 2 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и
117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67
от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1
от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от
2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и
105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г.,
бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от
2009 г. и бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти
и движими вещи – държавна собственост,
както и актуването на имоти – държавна
собственост, освен ако в специален закон е
предвидено друго.“
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§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 1 след думата „обектите“ се добавя „и имотите“.
§ 3. В чл. 6, ал. 3 след думата „Обектите“
се добавя „и имотите“, а думата „имоти“ и
тирето след нея се заличават.
§ 4. В чл. 7 се създават ал. 5 и 6:
„(5) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския
съвет върху имоти – публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени
вещни права, когато това е необходимо за
изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени потребности.
(6) Ограничените вещни права по ал. 5 не
могат да се учредяват върху имоти – публична
държавна собственост, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както
и върху обекти или имоти – изключителна
държавна собственост.“
§ 5. В чл. 8, ал. 1 след думата „Придобиването“ се поставя запетая и се добавя
„актуването“.
§ 6. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Управлението върху обекти, имоти и
вещи – държавна собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на
бюджетна издръжка да ги владеят, ползват и
поддържат от името на държавата, за своя
сметка и на своя отговорност.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2 и 5“ се заменят с
„ал. 2, 5 и 6“.
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Отделни имоти или части от имоти – публична държавна собственост, могат да
се отдават под наем за срок до 10 години без
търг на международни организации, когато
това е необходимо за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор, от
министъра, ръководителя на друго ведомство
или областния управител, на когото имотът
е предоставен за управление, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
Наемната цена се определя в съответствие с
правилника за прилагане на закона.
(7) Отдадените под наем имоти – държавна
собственост, не могат да се ползват извън
предназначението им, да се преотдават и да
се ползват съвместно по договор с трети лица.
(8) При нарушаване на забраните по ал. 7
договорът за наем се прекратява.“
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) При нарушаване на забраните по чл. 16, ал. 1 и 7 или когато нуждата
от имот – публична държавна собственост,
отпадне, правото на управление се отнема с
решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие
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и благоустройството след становище от министъра или от ръководителя на ведомството,
който управлява имота.
(2) Когато нуждата от имот – частна държавна собственост, отпадне или имотът се
ползва не по предназначение, правото на
управление се отнема със заповед на областния управител след становище от министъра
или от ръководителя на ведомството, който
управлява имота.
(3) В случаите по чл. 15, ал. 3 при нарушаване на забраните по чл. 16, ал. 1 и 7 или
когато нуждата от имот – държавна собственост, отпадне или се ползва не по предназначение, правото на управление се отнема със
заповед на министъра или на ръководителя
на ведомството, предоставил за управление
имота. Копие от заповедта се изпраща на
областния управител.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Имотите, предоставени за управление
на държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, се отдават под наем
от ръководителите им след провеждане на
търг по реда на правилника за прилагане на
закона, освен ако в специален закон е предвидено друго.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 10. В чл. 22 след думата „предоставени“
се добавя „за управление“.
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Наемните правоотношения се
прекратяват при условията, предвидени в договора, и по реда на Закона за задълженията
и договорите.
(2) Договорите за наем на имот – държавна
собственост, с политическа партия се прек
ратяват освен при условията и по реда на
ал. 1 и когато съответната партия престане да
отговаря на изискванията за предоставяне на
държавен имот, определени с отделен закон.
(3) Договорите за наем на жилища – държавна собственост, се прекратяват освен при
условията и по реда на ал. 1 и на следните
основания:
1. поради прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение на работник или
служител, настанен във ведомствено жилище;
2. когато наемател ят или член на семейството му придобие в същото населено
място жилище или вила, годни за постоянно
обитаване;
3. когато наемателят престане да отговаря на условията за настаняване под наем в
жилище – държавна собственост, съгласно
правилника за прилагане на закона.“
§ 12. В чл. 25, ал. 1 след думата „предоставени“ се добавя „за управление“.
§ 13. В глава трета преди чл. 32 се създава
наименование „Раздел І Общи правила“.
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§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Имоти и части от имоти – собственост
на физически или юридически лица, могат да
се отчуждават принудително за задоволяване
на държавни нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, след предварително
и равностойно обезщетение.“
2. В ал. 2 след думите „влизането в сила
на подробния устройствен план“ се поставя
запетая и се добавя „съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект и
за който е налице влязло в сила разпореждане
за допускане на предварително изпълнение“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Съдията по вписванията е длъжен да
издаде удостоверение и да предостави копие от
всички вписани сделки с имоти, намиращи се
в близост до отчуждавания: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или
прехвърляне на собственост срещу задължение
за строителство, ипотека, продажба чрез търг
от държавни и частни съдебни изпълнители,
държавни институции и общини, както и
други възмездни сделки, по които поне една
от страните е търговец. Удостоверението за
наличие или за липса на сделки по изречение първо се издава в едномесечен срок от
искането. За издаденото удостоверение не се
заплаща държавна такса.“
§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наличието на държавна нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин, се
установява с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти
за задоволяване на държавни нужди, или с
одобрен подробен устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект,
за който е налице влязло в сила разпореждане
за допускане на предварително изпълнение,
или по друг начин, предвиден в закон.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Отчуждените за задоволяване на държавни нужди имоти стават публична държавна
собственост.“
§ 16. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „инфраструктурни“ се
заличава.
2. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя
„или ал. 2“, а след думата „благоустройството“
се добавя „или областният управител“.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Към предложението за отчуждаване
по ал. 1 се прилагат:
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1. копие на влязъл в сила или одобрен
подробен устройствен план, който предвижда
изграждане на национален обект и за който
е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение;
2. характеристика, вид, местонахождение,
размер на имотите, данни за собствениците
и документи за собственост;
3. оценка на имотите, извършена от оценител на имоти, направена не по-рано от три
месеца от датата на подаване на искането за
отчуждаване;
4. финансова обосновка на предложението
за отчуждаване.
(5) Когато при отчуждаването на имоти
по ал. 1 се засягат имоти – общинска собственост, те се прехвърлят безвъзмездно в
собственост на държавата по реда на Закона
за общинската собственост.
(6) Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 се прилага
и при отчуждаване на недвижими имоти за
изграждане на национален обект.“
§ 17. В чл. 34в ал. 2 се изменя така:
„(2) Заповедта се обнародва в „Държавен
вестник“. Областният управител изпраща
копие от заповедта и до всички общини, на
чиято територия се намират имотите или части
от имотите – частна собственост, предмет на
отчуждаване. Кметът на съответната община
е длъжен да постави заповедта на видно място
в сградата на общината.“
§ 18. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Законните строежи и другите
подобрения, извършени от собственика на
имота след влизането в сила на подробния
устройствен план при условията и по реда
на чл. 49 от Закона за устройство на територията, се заплащат по по-малката стойност
между стойността на направените разходи и
увеличената стойност на имота.
(2) Законните строежи и другите подобрения, извършени от собственика след обнародването на решението по чл. 34а, ал. 1, когато
основание за принудително отчуждаване е
одобрен подробен устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект и
за който е налице влязло в сила разпореждане
за допускане на предварително изпълнение,
се заплащат по по-малката стойност между
стойността на направените разходи и увеличената стойност на имота.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „връчването є“ се заменят
с „обнародването є в „Държавен вестник“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато решението на Министерския
съвет по чл. 34а, ал. 1 или заповедта на
областния управител по чл. 34а, ал. 2 са обжалвани само относно размера на паричното
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обезщетение, жалбата не спира изпълнението
им. В този случай не се допуска спиране на
изпълнението на акта за отчуждаване.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Съдът назначава за вещи лица оценители, които отговарят на изискванията на
този закон.“
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Имотът се смята за отчужден от датата,
на която паричното обезщетение, определено в решението на Министерския съвет по
чл. 34а, ал. 1 или в заповедта на областния
управител по чл. 34а, ал. 2, бъде преведено
по сметка на правоимащите. Когато решението на Министерския съвет или заповедта на
областния управител са обжалвани само по
отношение на размера на обезщетението или
е допуснато предварителното им изпълнение
и то не е отменено от съда, имотът се смята
за отчужден от датата, на която инвеститорът
преведе по сметка на областния управител
обезщетението, определено в решението на
Министерския съвет или в заповедта на областния управител.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Имотът се смята за отчужден от датата, на
която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението, определено
в решението по чл. 34а, ал. 1 или в заповедта
по чл. 34а, ал. 2.“
3. В ал. 6 след думите „по чл. 34а, ал. 1“
се поставя запетая и се добавя „в заповедта
по чл. 34в, ал. 1“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато решението на Министерския
съвет или заповедта на областния управител
са обжалвани по отношение на размера на
обезщетението и съдът е постановил по-висок
размер, инвеститорът изплаща на правоимащия разликата заедно със законните лихви
върху нея в едномесечен срок от влизане в
сила на съдебното решение.“
§ 21. В чл. 39а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „посочил в определения
срок сметка в търговска банка, в която да
бъде внесено обезщетението“ се заменят с
„потърсил в тримесечен срок от публикуване
на съобщението по чл. 39, ал. 6 определеното
му обезщетение или не е представил в същия
срок документи, доказващи правото му на
собственост“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) В случаите по ал. 1 бившият собственик на отчуждения имот или неговите
правоприемници доказват правото си да
получат определеното обезщетение пред областния управител, който нарежда на банката
да изплати дължимото обезщетение заедно
със съответната лихва, която обслужващата
банка начислява върху депозираната сума за
периода на депозита. При заявено желание
от страна на правоимащите дължими суми
за обезщетението до 1000 лв. могат да се изплащат и в брой.“
§ 22. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Ако в 3-годишен
срок“ се поставя запетая и се добавя „а за
изграждане на национален обект – в 5-годишен срок“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) А ко одобрени ят подробен уст ройствен план, който предвижда изграждане на
национален обект, бъде отменен от съда, а
новият влязъл в сила подробен устройствен
план не засяга отчуждени вече имоти, бившият собственик на имота може да направи
искане до областния управител за отмяна
на отчуж даването. Областният управител
изпраща искането на министъра на регионалното развитие и благоустройството, който
предлага на Министерския съвет да отмени
изцяло или частично решението по чл. 34а,
ал. 1. Министерският съвет приема решението по чл. 34а, ал. 1 след възстановяване на
полученото обезщетение.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „В случая по ал. 1“ се заменят с „В
случаите по ал. 1 и 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 23. В глава трета след чл. 41 се създават
наименование „раздел ІІ“ и чл. 41а – 41д:
„Раздел ІІ
Обезщетение за ползване на имот – частна
собственост
Чл. 41а. (1) Когато решението за отчуждаване не е влязло в сила, но подробният
устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, е влязъл в сила,
има издадено разрешение за строеж и е изплатено определеното в акта за отчуждаване
обезщетение, инвеститорът на обекта може
да влезе във владение на имота или на части
от имота, намиращи се извън урбанизирана
територия, с изключение на случаите, в които
се отчуждава имот, който е единствено жилище, и да започне строителство след заплащане
на парично обезщетение при условията и по
реда на този закон.
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(2) Инвеститорът на обекта дължи обезщетение на собствениците на имотите по
ал. 1 от датата на влизане във владение на
имота до влизането в сила на решението за
отчуждаване.
(3) Когато имотът е земеделска земя, обезщетението по ал. 2 включва доходите, които би
получил собственикът на имота от реализация
на продукцията, ако имотът се обработва,
или арендното плащане, което е трябвало да
получи за отдадената под аренда земя.
(4) Когато имотът е гора или земя от горския фонд, обезщетението по ал. 2 включва
доходите, които би получил собственикът
на имота от продажбата на дървесината при
наличието на издадено от компетентните по
Закона за горите органи позволително за сеч и
извоз и от продажба на вещите от страничните
ползвания, представляващи стопанска дейност,
когато има издадено писмено позволително.
(5) Когато имотът е търговски, производствен или селскостопански обект, обезщетението по ал. 2 включва печалбата, която би
реализирал собственикът на имота, определена
на база реализираната печалба от обекта от
предходната година или от предходните тримесечие или месец, ако обектът е нов.
(6) Когато се засягат сгради, които са с
предназначение, различно от посоченото в
ал. 5, обезщетението вк лючва печалбата,
която би реализирал собственикът на имота
от отдаването му под наем.
Чл. 41б. (1) Въводът на инвеститора във
владение на имота се извършва по негово
искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Преди въвода се съставя протокол, в
който се описва фактическото състояние на
имота от комисия, която включва представител
на областния управител и на инвеститора, а
когато се отнася за земеделска земя или земи
и гори от горския фонд – и на Министерството
на земеделието и храните или неговите структури. В състава на комисията се включва и
оценител, вписан в регистъра към Камарата
на независимите оценители, в зависимост от
предназначението на имота.
(3) Областният управител издава заповед,
с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на
имота, собственика на имота и датата и часа
на извършване на описа на имота.
(4) Заповедта се връчва на собственика на
имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс не по-късно от 7 дни преди датата,
на която ще се извърши описът.
(5) Протоколът се подписва от членовете
на комисията и от собственика на имота. При
отказ на собственика да подпише протокола
това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се
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вписват трите им имена, точен адрес и единен
граждански номер. В случаите по изречение
второ протоколът се смята за връчен от датата
на съставянето му.
(6) Когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се
яви, действията се извършват и протоколът
се съставя в негово отсъствие. Копие от протокола се връчва на собственика по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Фактическите констатации, отразени в
протокола, се приемат за верни до доказване
на противното.
Ч л. 41в. (1) Собст веник ът на имота е
длъжен в 14-дневен срок от връчването на
протокола по чл. 41б, ал. 5 и 6 да представи
пред областния управител всички писмени
доказателства, с които разполага и които
са относими към размера на определяне на
дължимото обезщетение по чл. 41а, ал. 2.
(2) При отсъствие на собственика от страната или при невъзможност да бъде открит
доказателствата относно обстоятелствата,
относими към размера на определяне на
дължимото обезщетение по чл. 41а, ал. 2, се
събират по реда на Гражданския процесуален кодекс, глава четиринадесета, раздел VII
„Обезпечение на доказателства“.
(3) Дължимото обезщетение се определя
въз основа на констатациите, направени в
протокола, и останалите писмени доказателства от оценителя, участвал в комисията,
като при обективна невъзможност се заменя
от областния управител с друг оценител, отговарящ на условията на чл. 41б, ал. 2.
(4) В случаите по чл. 41а, ал. 3 и 4 размерът
на обезщетението се определя за една година
и се дължи ежегодно до влизане в сила на
решението за отчуждаване.
(5) В случаите по чл. 41а, ал. 5 и 6 размерът
на обезщетението се определя за един месец
и се дължи ежемесечно до влизане в сила на
решението за отчуждаване.
(6) Размерът на обезщетението по ал. 4 и 5
се определя в едномесечен срок от изтичане
на срока по ал. 1.
(7) Обезщетението по ал. 4 се заплаща
ежегодно до десети февруари, а по ал. 5 – ежемесечно до десето число.
Чл. 41г. (1) Областният управител издава
заповед, с която определя размера на дължимото обезщетение съгласно чл. 41в, ал. 3 и
посочва вида, местонахождението и собственика на имота.
(2) Заповедта се връчва на собственика
на имота и на инвеститора на обекта по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Определеното в заповедта обезщетение
за първата година, съответно за първия месец, се заплаща от инвеститора на обекта в
14-дневен срок от връчването на заповедта.
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(4) След заплащане на обезщетението по
ал. 3 инвеститорът на обекта се въвежда във
владение от областния управител по местонахождение на имота. Областният управител
насрочва ден и час за въвода и уведомява
собственика и инвеститора на обекта. Протоколът за въвода се изготвя на място от
областния управител. Ако собственикът не
напусне доброволно имота, той се отстранява
принудително.
(5) Инвеститорът се въвежда във владение
на имота и когато недвижимият имот е във
владение на трето лице.
(6) Собственикът на имота може да оспори
размера на обезщетението пред съответния
административен съд в 14-дневен срок от
връчване на заповедта. Оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
(7) В 7-дневен срок от получаването на
жалбата областният управител изпраща жалбата в съда заедно със становище по нея и
всички необходими доказателства.
(8) Съдът призовава задължително инвеститора на обекта.
(9) В 5-дневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание
по допускане на посочените и представените
от страните доказателства и насрочва делото
след 15 дни. При призоваването не се прилагат
правилото на чл. 56, ал. 3 и срокът по чл. 199
от Гражданския процесуален кодекс.
(10) Сроковете по ал. 9 се прилагат и при
отлагане на делото.
(11) Съдът обявява решението в 7-дневен
срок след заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото. Решението на съда
е окончателно.
(12) Съдът назначава за вещи лица оценители, които отговарят на изискванията на
този закон.
(13) Когато съдът е постановил по-висок
размер на обезщетението, инвеститорът изплаща на собственика разликата заедно със
законните лихви върху нея в едномесечен срок.
Чл. 41д. Разходите по описа на имота и
изготвянето на оценката са за сметка на инвеститора на обекта.“
§ 24. В глава трета след чл. 42 се създава
раздел ІІІ с чл. 42а – 42и:
„Раздел ІІІ
Обезщетение при отчуждаване на земеделски
земи и гори и земи от горския фонд
Чл. 42а. (1) Когато за задоволяване на
държавни нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин за изграждане на
национален обект, следва да бъдат отчуждени
принудително имоти – частна собственост,
представляващи земеделски земи или гори и
земи от горския фонд, като равностойно обез-
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щетение може да се предостави имот – частна
държавна собственост, от държавния поземлен
фонд и от държавния горски фонд.
(2) Не се допуска имотно обезщетяване,
когато отчуждаваният имот е с размери, помалки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1
дка за трайни насаждения и 1 дка за гора.
Чл. 42б. (1) След изготвяне на проекта на
подробен устройствен план за изграждане на
национален обект инвеститорът на обекта
предоставя на министъра на земеделието и
храните информация за площта и характеристиките на засегнатите от плана имоти и
доказателства, че министърът на регионалното
развитие и благоустройството е възложил или
разрешил по реда на чл. 124, ал. 4 от Закона
за устройство на територията изработването
на подробен устройствен план за изграждане
на национален обект.
(2) В едномесечен срок от получаване на
информацията по ал. 1 министърът на земеделието и храните уведомява инвеститора
на обекта за площта и характеристиките на
земеделските земи от държавен поземлен
фонд и горите и земите от държавния горски
фонд, които могат да бъдат предоставени като
обезщетение.
(3) След получаване на информацията по
ал. 1 не могат да се извършват разпоредителни
сделки и да се сключват договори за аренда
или наем за срок, по-дълъг от една година,
за имотите, които могат да се предоставят
като обезщетение.
Чл. 42в. (1) При наличие на свободни земеделски земи и гори и земи от горския фонд по
чл. 42б, ал. 2 и след одобряване на подробния
устройствен план инвеститорът на обекта
прави искане до министъра на земеделието и
храните за предоставяне на земеделски земи
като обезщетение от държавния поземлен фонд
и гори или земи от държавния горски фонд.
(2) Към искането се прилага:
1. одобреният подробен устройствен план;
2. оценка за стойността на имотите, засегнати от плана, определена по реда на
наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи – за земеделски земи, и наредбата по
чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и
гори от горския фонд;
3. данни за начина на трайно ползване,
категорията и площта на имотите, предмет на
отчуждаване, произход и функции на горите.
(3) В едномесечен срок от получаване на
искането по ал. 1 министърът на земеделието
и храните предоставя на инвеститора скици
или проект на скица на имотите, които могат
да се предоставят за обезщетение, съдържащи
данни за начина на трайно ползване, категорията и площта на имотите.
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(4) След получаване на информацията по
ал. 3 инвеститорът изготвя план за обезщетение с конкретните имоти, които се предоставят
на отделните собственици, и оценка на имотите, които се предоставят като обезщетение,
изготвена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2
от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи – за земеделски земи, или
наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори от горския фонд.
Чл. 42г. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът
на финансите и министърът на земеделието
и храните правят предложение до Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна
собственост, представляващи земеделски земи
или гори и земи от горски фонд.
(2) Към предложението за отчуждаване по
ал. 1 се прилагат:
1. копие на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на
обект с национално значение;
2. характеристика, вид, местонахождение,
размер на имотите, данни за собствениците и
документи за собственост на отчуждаваните
имоти;
3. характеристика, вид, местонахождение
и размер на всеки от имотите, които се предоставят като обезщетение, и собствениците,
на които се предоставят;
4. оценки на отчуждаваните и предоставяните като обезщетение имоти, определени по
реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, съответно по реда на наредбата
по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите;
5. финансова обосновка на предложението
за отчуждаване.
Чл. 42д. В решението на Министерския съвет за отчуждаването се посочва националният
обект, за изграждането на който се отчуждават
имотите, видът, местонахождението, размерът
и характеристиките на отчуждаваните имоти,
собствениците на всеки от имотите, видът,
местонахождението, размерът и характеристиките на имотите, които се предоставят като
обезщетение, стойността на отчуждавания и
предоставения като обезщетение имот, определени по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2
от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи – за земеделски земи, и
наредбата по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите – за земи и гори, включени в горския фонд.
Чл. 42е. При обжалване на решението за
отчуждаване на Министерския съвет относно равностойността на обезщетението съдът
присъжда разликата в пари, когато стойността
на предоставения като обезщетение имот е
по-ниска от стойността на отчуждения имот,
определени по реда на наредбите по чл. 42г,
ал. 2, т. 4.
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Чл. 42ж. (1) Имотът се смята за отчужден
след влизане в сила на акта за отчуждаване.
(2) Когато актът за отчуждаване е оспорен
само в частта за равностойността на обезщетението, имотът се смята за отчужден от
датата на постановяване на акта за отчуждаване. Ако съдът постанови по-висок размер
на обезщетението, инвеститорът изплаща на
правоимащия разликата заедно със законните
лихви върху нея в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение.
Чл. 42з. Когато като обезщетение се
предоставя равностоен имот, решението на
Министерския съвет подлежи на вписване в
имотния регистър след влизането му в сила.
Решението, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на
констативен нотариален акт за собственост
върху имота.
Ч л. 42и. Разходи т е по изг о т вянет о на
оценките по този раздел са за сметка на инвеститора на обекта.“
§ 25. В чл. 43, ал. 4 след думите „разпореждат с“ се добавя „придобитите и“ и се
създава изречение второ: „Когато данъчната
оценка на имота или правото на строеж е
над 500 000 лв., разпореждането се извършва
от министъра, който упражнява правата на
държавата в предприятието, след решение на
Министерския съвет.“
§ 26. В чл. 43а след думите „покупка на
имот“ се добавя „или на част от имот за
прекратяването на съсобствеността между
държавата и физически и/или юридически
лица“.
§ 27. В чл. 43в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато предмет на завещанието или
завета по ал. 1 са имоти и/или движими вещи,
които се намират извън страната, приемането на завещанието или завета се извършва с
решение на Министерския съвет.“
§ 28. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000
лв. се извършва от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол по реда на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол.“
2. В ал. 2 след думата „собственост“ се
добавя „с данъчна оценка до 10 000 лв.“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 и по чл. 43,
ал. 2 и 4 продажбата на земя или съответни
идеални части от земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост
върху законно построена сграда, изградена
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върху нея, се извършва от областния управител по местонахождението на имота без търг
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона. Продажната цена се определя по
реда на правилника за прилагане на закона.“
§ 29. Член 44а се отменя.
§ 30. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „единствен“ се заличава.
2. В ал. 3 след думата „собственост“ запетаята се заменя с точка, а думите „със
съгласието на министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „1 млн.“ се заменят с
„500 хил.“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Замяната на имот – частна държавна
собственост, предоставен за управление на
Министерството на отбраната, чиято данъчна
стойност надхвърля 500 000 лв., се извършва
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз
основа на решението на Министерския съвет
министърът на отбраната издава заповед и
сключва договор за замяна.“
§ 31. Член 45а се изменя така:
„Чл. 45а. (1) Прекратяването на съсобствеността между държавата и физически или
юридически лица върху имот чрез продажба
на частта на държавата се извършва от областния управител по местонахождение на
имота. Ако частта на държавата е предоставена за управление на ведомство, се изисква
и становище на ръководителя на ведомството.
Прекратяването на съсобствеността се извър
шва на база пазарна оценка на съответния дял,
извършена от независим оценител, на цена
не по-ниска от данъчната оценка на имота.
(2) При прекратяването на съсобствеността
между държавата и общините чрез продажба
на частта на държавата оценката се възлага
само от областния управител.
(3) Когато държавата е собственик на
постройка, изградена върху чужда земя, на
собственика на земята се предлага да я закупи по пазарна цена, определена от независим
оценител, която не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имота.“
§ 32. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 11 след думата „централните“
се добавя „и териториалните“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавни служители и служители по
трудово правоотношение в администрацията,
както и военнослужещи могат да придобиват
без търг недвижими имоти – жилища, ателиета и гаражи – частна държавна собственост,
предоставени за управление на съответните
ведомства, ако имат най-малко три години
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стаж в съответната администрация, съответно
в Министерството на отбраната, в структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия и отговарят
на условията, предвидени в правилника за
прилагане на закона.“
§ 33. Член 46а се отменя.
§ 34. Член 46б се отменя.
§ 35. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Продажбата и учредяването“ се заменят с „Учредяването“.
2. В ал. 2 думите „условията и по реда на
чл. 44, ал. 1“ се заменят с „условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на
закона“, а думите „за продажба“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Продажбата на имот – частна държавна
собственост, предоставен за управление на
Министерството на отбраната, чиято данъчна
стойност надхвърля 500 000 лв., се извършва
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз
основа на решението на Министерския съвет
министърът на отбраната провежда търг при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона, след което издава
заповед и сключва договор за продажба.“
§ 36. В чл. 48 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разпореждането с имоти – частна държавна собственост, с изключение на продажбата по реда на чл. 44, ал. 1, се извършва със
заповед на областния управител, в случаите по
чл. 45, ал. 4 и чл. 47, ал. 2 – на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, а
в случаите по чл. 45, ал. 5 и чл. 47, ал. 3 – на
министъра на отбраната. Въз основа на заповедта се сключва договор.“
§ 37. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Продажбата на държавни жилища,
ателиета и гаражи с изключение на случаите
по чл. 46, ал. 2 се извършва от областния управител по местонахождението на имота след
провеждането на търг по реда на чл. 44, ал. 2.“
2. В ал. 4 думите „съгласувано с министъра
на регионалното развитие и благоустройството“ се заличават.
§ 38. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Разпореждането при условията на
чл. 46, ал. 2 с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството
на отбраната и Министерството на вътрешните работи, се извършва от ръководителя на
съответното ведомство по ред, определен от
Министерския съвет.“
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Доброволната делба по ал. 1 се извършва от областния управител с предварително писмено съгласие на ръководителя на
ведомството, на което имотът е предоставен
за управление.“
2. В ал. 4 думите „Органите по ал. 2 не
дават“ се заменят с „Органът по ал. 2 не дава“.
§ 40. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Право на ползване“ се
заменят с „Възмездно право на ползване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Безвъзмездно право на ползване върху
имот – частна държавна собственост, може да
се учреди за срок не по-дълъг от 10 години
със заповед на областния управител в полза
на общини за изпълнение на техните функции
или за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение, както и в
полза на други лица, след решение на Министерския съвет по предложение на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Ползвателите не могат да използват имота за
извършване на търговска дейност.“
3. В ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с
„на областния управител“.
§ 41. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
„(4) Въз основа на решение на Министерския съвет областният управител учредява
безвъзмездно право на строеж в полза на
общини за изпълнение на техните функции
или за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение, както и в
полза на други лица в случаите, предвидени
със закон, за трайно задоволяване на обществени потребности. Лицата, в полза на които
е учредено безвъзмездно право на строеж,
не могат да използват изградения обект за
извършване на търговска дейност.“
§ 42. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „недвижим имот, изграден“ се заменят със „съществуваща сграда,
изградена“, а след думите „чл. 58“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 2 и 3“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 43. В чл. 66 думата „общото“ се заменя
с „методическото“, а думите „и контрол“ се
заличават.
§ 44. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обекти“ се добавя
„и имоти“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Първият екземпляр се съхранява в звено
„Държавна собственост“, а вторият се изпраща
на областния управител по местонахождение
на имота. Препис от акта се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
§ 45. В чл. 70, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Двата екземпляра се представят в
службата по вписванията в 14-дневен срок от
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утвърждаването, като след вписването първият
екземпляр се съхранява в звено „Държавна
собственост“.“
§ 46. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите – държавна собственост, се съставят нови актове за държавна
собственост, в които се посочват номерът и
датата на предходно съставените актове за
държавна собственост и данните по чл. 60,
т. 1 – 7 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
(2) Когато при влизане в сила на подробни устройствени планове за райони, в които
няма влязла в сила кадастрална карта, както
и при изменение в подробните устройствени
планове, в кадастралната карта (кадастрален
план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове,
свързани с възстановяването на правото на
собственост, се образуват нови поземлени
имоти, за всеки новообразуван поземлен имот
се съставя нов акт за държавна собственост, в
който се посочват номерът и датата на пред
ходно съставения акт. За новообразуваните
имоти, попадащи в територии с одобрена
кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1.
(3) Номерът и датата на новосъставените
актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно
съставените актове и в съответните регистри.
(4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се
вписват в службата по вписванията.
(5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща в
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(6) В случаите по ал. 1 и 2 ведомствата
не заплащат такса за издаването на скици и
предоставянето на справки за имотите – държавна собственост, от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.“
§ 47. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При установяване на явна фактическа
грешка в акт за държавна собственост се
съставя акт за поправка на акта. Актът за
поправка на акта за държавна собственост се
вписва в службата по вписванията.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Номерът и датата на акта за поправка
на акт за държавна собственост се отбелязват
в акта, който е поправен, и в съответните
регистри.“
§ 48. В чл. 73 думите „недвижимия имот“
се заменят с „имота“, а думата „недвижимите“
се заличава.
§ 49. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „Актовете за държавна собственост“ се добавя „и актовете за
поправката им“.
2. В ал. 2 думата „недвижими“ се заличава.
§ 50. Създава се чл. 74а:
„Чл. 74а. За вписването в службата по вписванията на актове за държавна собственост и
на актове за поправка на актове за държавна
собственост не се заплаща такса.“
§ 51. В чл. 75 изречение първо се изменя така: „В министерствата, ведомствата и
областните администрации, които съставят
актове за държавна собственост, се създават
главен регистър и спомагателни регистри по
образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 52. В чл. 80а, ал. 1 думите „Държавен
имот“ се заменят с „Имот – държавна собственост“.
§ 53. В чл. 81 думите „държавните имоти“ се
заменят с „имотите – държавна собственост“.
§ 54. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Областните у правители са
длъжни ежегодно до 31 март да представят
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството преписи от всички новосъставени актове за държавна собственост
и актове за поправка на актове за държавна
собственост, както и информация за управлението и разпореждането с имотите – държавна
собственост, на територията на областта за
предходната година.
(2) Министрите или ръководителите на други ведомства, утвърдили актове по чл. 70, ал. 2,
са длъжни ежегодно до 31 март да представят
в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството всички новосъставени
актове за държавна собственост и актове за
поправка на актове за държавна собственост на
имотите – държавна собственост, предоставени им за управление, за предходната година.“
§ 55. В глава пета се създават чл. 82а и 82б:
„Чл. 82а. (1) За издаване на удостоверение
за наличие или липса на акт за държавна собственост, за наличие или липса на претенции
за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите
книги на имотите – държавна собственост,
се заплащат такси в размери, определени с
тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) В случаите по ал. 1 ведомствата не
заплащат такса.
Чл. 82б. За издаване на удостоверение за
данъчна оценка за имоти – държавна собственост, ведомствата не заплащат такса.“
§ 56. В чл. 83 думите „държавен недвижим
имот“ се заменят с „имот – държавна собственост“, а думите „100 до 500 лв.“ се заменят с
„1000 до 5000 лв.“.
§ 57. В чл. 84 след думите „ал. 1“ се добавя „и 7“.
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§ 58. В чл. 85 думите „държавен имот“ се
заменят с „имот – държавна собственост“, а
думите „500 до 1500 лв.“ се заменят с „5000
до 10 000 лв.“.
§ 59. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нарушенията по чл. 83, 84 и 85 се установяват с акт на оправомощено от съответния
областен управител длъжностно лице.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 60. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. „Национален обект“ е обект, определен
като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство
на транспортно-комуникационни мрежи и
съоръжения – пътища от републиканската
пътна мрежа, железопътни линии и обекти на
железопътната инфраструктура, пристанища,
летища и съоръжения към тях; на други мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране
на отпадъци, електрификация, топлофикация,
газификаци я и елек т ронни съобщ и телни
мрежи, определени като национални обекти
с решение на Министерския съвет.“
2. В § 1а:
а) създава се т. 1а:
„1а. „Равностойно имотно обезщетение“ е
това обезщетение, при което на собственика
на отчуждавания имот се предоставя в собственост имот частна държавна собственост,
представляващ земеделска земя от държавния
поземлен фонд или гора и земя от държавния
горски фонд, еднаква по произход и функции с отчуждавания, в същото или съседно
землище, чи ято стойност, определена по
реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, съответно по реда на наредбата
по чл. 19, ал. 1 от Закона за горите, е равна
или надвишава с до 20 на сто стойността на
отчуждавания имот.“;
б) в т. 2 след думите „осреднените цени
от“ се добавя „всички“ и се създава изречение
второ: „Ако в рамките на 12 месеца преди
датата на възлагане на оценката в службата
по вписванията по местонахождение на имота
са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид
последните вписани 20 сделки.“;
в) създава се т. 2а:
„2а. Пазарната цена за имот, подлежащ на
отчуждаване, който е включен в обхвата на
урбанизирана територия съобразно действащ
устройствен план, но e бил неурегулиран, преди
влизането в сила, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който
предвижда изграждане на национален обект,
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се определя като за имот без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен
начин на фактическо ползване на имота.“;
г) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) в зависимост от предназначението на
имота притежава правоспособност на независим оценител по смисъла на Закона за
независимите оценители за извършване на
съответната оценка;“.
3. Параграфи 2а и 2б се отменят.
§ 61. В § 60 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 17
от 2006 г.) думите „чл. 70, ал. 3“ се заменят
с „чл. 70, ал. 2 и 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 62. Собствениците, имотите на които са
отчуждени преди влизането в сила на този
закон с решение на Министерския съвет за
изграждане на национални инфраструктурни
обекти, могат да искат отмяна на отчуждаването след възстановяване на полученото
обезщетение, ако в 5-годишен срок от отчуж даването на имота мероприятието по
подробния устройствен план не е започнало,
като образуваните производства се спират до
изтичане на срока.
§ 63. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон започнатите производства пред
министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 45, 45а и 55 се довършват
по досегашния ред.
§ 64. Равностойното парично обезщетение
по започнатите към датата на влизане в сила
на този закон производства по отчуждаване
на имоти – частна собственост, се определя
по досегашния ред.
§ 65. (1) Лицата, обитаващи държавни
ведомствени жилища и ателиета, настанени
по установения ред до 1 юни 1996 г., които са
пенсионери, преживели съпрузи или пострадали от трудова злополука, довела до трайна
нетрудоспособност, имат право да ги ползват
пожизнено, ако:
1. те, членовете на техните семейства и
техни роднини по права линия от първа степен не притежават жилище или вила, годни
за постоянно обитаване, и
2. не са прехвърляли жилищен имот или
вила, годни за постоянно обитаване след
1 юни 1996 г., и
3. не притежават ценни книжа, дялово
участие в търговски дружества, имоти или
части от имоти със стопанско предназначение
или друго имущество на обща стойност, поголяма от данъчната оценка на жилището, и
4. общият годишен доход за последните
две години на наемателя и на членовете на
семейството му не надвишава 24 минимални
работни заплати за страната.
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(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон лицата по ал. 1 следва да подадат
заявление и декларация за обстоятелствата
по ал. 1 до областния управител по местонахождение на имота – държавна собственост,
или до ръководителя на ведомството, което
управлява имота.
(3) Правата и задълженията на лицата
по ал. 1 се определят с договор, сключен с
областния управител или с ръководителя на
ведомството, на което имотът е предоставен
за управление при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
(4) Семейство по смисъла на настоящата
разпоредба са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са
сключили брак.
§ 66. Започнатите производства за продажба
на държавни ведомствени жилища, ателиета
и гаражи на лица, настанени по установения
ред до 1 юни 1996 г., по които има издадена
заповед и извършено плащане на определената
цена, се довършват в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Тази разпоредба
не се прилага за разпореждането с жилищата,
ателиетата и гаражите от жилищния фонд на
Министерството на отбраната.
§ 67. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
изменения и допълнения в правилника за
неговото прилагане.
§ 68. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г. и бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заповедта по ал. 2 се обнародва в
„Държавен вестник“. Копие от заповедта
се поставя на определените за това места
в сградата на общината, на района или на
кметството или в населеното място, на чиято
територия се намират имотите, предмет на
отчуждаването, и се публикува на интернет
страницата на общината.“
2. В чл. 27, ал. 1, изречение първо думите
„връчването є“ се заменят с „обнародването
є в „Държавен вестник“.
3. В чл. 34:
а) в ал. 4 изречение второ се заличава;
б) създава се ал. 8:
„(8) Към датата на сключването на договорите за разпореждане по ал. 7 актовете за
имоти – общинска собственост, следва да са
вписани по съответния ред в службата по
вписванията.“
4. В чл. 58:
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а) в ал. 2, изречение второ след думата
„кадастър“ се поставя запетая и се добавя
„на областния управител“;
б) в ал. 4 след думите „общинска собственост“ се добавя „за имот – държавна собственост, преминал в собственост на общината по
силата на закон“ и се поставя запетая;
в) алинея 5 се отменя.
5. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) При влизане в сила на кадастрална карта за имотите – общинска собственост, се съставят нови актове за общинска
собственост, в които се посочват номерът и
датата на предходно съставените актове за
общинска собственост и данните по чл. 61.
(2) Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за райони, в които
няма влязла в сила кадастрална карта, както
и при изменение в подробните устройствени
планове, в кадастралната карта (кадастрален
план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове,
свързани с възстановяването на правото на
собственост, се образуват нови поземлени
имоти, за всеки новообразуван поземлен имот
се съставя нов акт за общинска собственост, в
който се посочват номерът и датата на пред
ходно съставения акт. За новообразуваните
имоти, попадащи в територии с одобрена
кадастрална карта, се прилага редът по ал. 1.
(3) Номерът и датата на новосъставените
актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно
съставените актове и в съответните регистри.
(4) Новосъставените актове по ал. 1 и 2 се
вписват в службата по вписванията.
(5) Копие от акта по ал. 4 се изпраща
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.“
(6) В случаите по ал. 1 и 2 общините не
заплащат такса за издаването на скици и
предоставянето на справки за имотите – общинска собственост, от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.“
6. В чл. 60 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При настъпване на други промени в
данните, вписани в акта за общинска собственост, извън случаите по ал. 1 и по чл. 59,
както и при установяване на явна фактическа
грешка, се съставя акт за поправка на акта
за общинска собственост. Актът за поправка
на акта за общинска собственост се вписва
в службата по вписванията.
(4) Номерът и датата на актовете за поправка на актове за общинска собственост
се отбелязват в актовете, които поправят, и
в съответните регистри.“
7. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. За вписването в службата по вписванията на актове за общинска собственост
и актове за поправка на актове за общинска
собственост не се заплаща такса.“
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§ 69. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г. и бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 3 се
създава ал. 7:
„(7) А втомагист ра лите са национа лни
обекти. Те са специално изградени и означени
пътища за движение само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават
следните характеристики:
1. имат самостоятелни платна за движение
във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две
ленти за движение и със специална лента за
аварийно спиране;
2. пресичането с други пътища, улици,
железопътни и трамвайни линии е само на
различни нива;
3. вливането и отливането на движението
е само на определени места;
4. нямат директни връзки към съседните
прилежащи територии.“
§ 70. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96
от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88
от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г. и
бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, т. 8 думите „чл. 49“ се заменят
с „чл. 46“.
2. В чл. 29:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Железопътните магистрали са национални обекти. Железопътните магистрали са
железопътни линии или части от тях, които
съвпадат с направленията на европейските
железопътни коридори, определени с международни договори и споразумения, по които
Република България е страна.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Категоризацията на останалите железопътни линии, включени в железопътната
инфраст ру кт у ра, закриването на отделни
линии или участъци от линии се извършват
при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в
текста преди т. 1 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
3. В чл. 115д, ал. 5, т. 11 думите „ал. 2“ се
заменят с „ал. 3“.
§ 71. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и
74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.) в чл. 86, ал. 1,
т. 8 думите „чл. 49“ се заменят с „чл. 46“.
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§ 72. В Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството
на транспорта и Войските на Комитета по
пощи и далекосъобщения в държавни пред
приятия (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 35 и 81 от 2009 г.) в чл. 16, т. 9
думите „чл. 49“ се заменят с „чл. 46“.
§ 73. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ. бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г. и бр. 15, 41, 50 и 54 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 122, ал. 4 изречение второ се заличава.
2. В чл. 127:
а) в ал. 6 изречение трето се заличава;
б) в ал. 10 изречение второ се заличава.
3. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Решението на общинския съвет
за одобряване на подробен устройствен план
се съобщава чрез обнародване в „Държавен
вестник“.
(2) Заповедта за одобряване на подробен
устройствен план в обхват до един квартал
се съобщава на заинтересуваните лица при
условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а в обхват над един квартал
се съобщава на заинтересуваните лица чрез
обнародване в „Държавен вестник“.“
4. В чл. 132, ал. 1, т. 3 думите „компетентния съд, чието решение е окончателно“ се
заменят със „съда“.
5. В чл. 134, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. има съгласие на всички собственици на
имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях;“.
6. В чл. 144 се създава ал. 4:
„(4) За изграждане на национален обект или
на общински обект от първостепенно значение
не се представя документ за собственост, а
влязъл в сила подробен устройствен план и
документи, удостоверяващи, че е преведено
определеното в акта за отчуждаване обезщетение.“
7. В чл. 149, ал. 2, т. 1 се създава изречение
второ: „Не са заинтересувани лица собствениците и носителите на ограничени вещни
права в поземлен имот, за който има влязъл в
сила подробен устройствен план и издаден акт
за принудително отчуждаване за изграждане
на национален обект или на общински обект
от първостепенно значение.“
8. В чл. 150:
а) алинея 5 се отменя;
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б) в ал. 7 думите „Алинеи 4 и 5 не се прилагат“ се заменят с „Алинея 4 не се прилага“,
а след думите „обекти по ал. 6“ се поставя
запетая и се добавя „за национален обект и за
общински обект от първостепенно значение“;
в) създават се ал. 8 и 9:
„(8) Съобщаването на актовете за одобряване на частите на комплексните проекти за
инвестиционна инициатива и разрешението
за строеж се извършва едновременно при
условията и по реда, предвидени за съобщаване на актовете за одобряване на подробни
устройствени планове.
(9) Не могат да се съставят протоколи или
да се извършват заверки по чл. 157, ал. 1 за
начало на строеж, разрешен чрез комплексен
проект за инвестиционна инициатива, без да
е променено предназначението на територия
или на поземлен имот, ако такова е необходимо по силата на друг закон.“
9. В чл. 153, ал. 2 думите „неговото издаване“ и „издаването му“ се заменят с „влизането му в сила“.
10. В глава осма, раздел ІІІ се създава
чл. 156а:
„Чл. 156а. След допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план
за изграждане на национален обект или на
общински обект от първостепенно значение
всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този
закон в срокове, с една втора по-кратки от
предвидените.“
11. В чл. 161, ал. 1 думата „специален“ се
заличава.
12. В наименованието на глава деветнадесета думите „Съдебен контрол“ се заменят с
„Оспорване“.
13. Създава се чл. 214а:
„Чл. 214а. (1) В 7-дневен срок от получаване
на жалбата административният орган може
да преразгледа въпроса и да оттегли сам
оспорен индивидуален административен акт
за одобряване на подробен устройствен план
или за одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива, да го отмени или
измени, или да издаде съответния акт, ако е
отказал издаването му, като уведоми за това
заинтересуваните страни.
(2) Ин диви д уа л ни т е а дм инис т рат ивни
актове по ал. 1 се съобщават и подлежат на
обжалване по реда, предвиден за съобщаване
и обжалване на индивидуалния административен акт, който се оттегля или отменя.“
14. В чл. 215:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Жалбите и протестите се подават чрез
органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а
когато актът се съобщава чрез обнародване
в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от
обнародването му. Жалбите и протестите
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срещу актове, с които се одобрява подробен
устройствен план или се издава разрешение
за строеж на обект с национално значение
или на общински обект от първостепенно
значение, се подават чрез органа, издал акта,
в 14-дневен срок от обнародването на акта в
„Държавен вестник“;
б) създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Органът, издал акта по чл. 216, ал. 1,
има право да обжалва заповедта по чл. 216,
ал. 5. В производството пред съда се призовават жалбоподателят, органът, издал акта
по чл. 216, ал. 1, и заинтересуваните лица.
(6) Не подлежат на обжалване устройствените схеми и общите устройствени планове,
както и техните изменения.
(7) Решенията на първоинстанционния съд
по жалби или протести срещу индивидуални
административни актове по този закон са
окончателни с изключение на решенията по
жалби или протести срещу индивидуални
административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни
проекти за инвестиционна инициатива и на
заповедите за премахване на незаконни строежи от първа до пета категория включително.
Решенията на първоинстанционния съд са
окончателни и по жалби или протести срещу
индивидуалните административни актове за
одобряване на подробни устройствени планове
или на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за изграждане на обекти с
национално значение и на общински обекти
от първостепенно значение.“
15. Член 218 се изменя така:
„Чл. 218. (1) При оспорване по реда на
чл. 215 на индивидуални административни
актове за одобряване на подробни устройствени планове или на комплексни проекти
за инвестиционна инициатива, чието съобщаване е извършено чрез обнародване в
„Държавен вестник“, заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня
на обнародване в „Държавен вестник“ на
съобщение за оспорването.
(2) Съдът обнародва в „Държавен вестник“
съобщение за оспорването на актовете по
ал. 1, което съдържа:
1. посочване и описание на оспорения
индивидуален административен акт;
2. информация за правата на заинтересуваните лица да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването;
3. номер на делото.
(3) Когато съдът прецени, че жалбата е
недопустима, съобщението по ал. 2 не се
обнародва, а производството се прекратява
по предвидения за това ред.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

(4) Заинтересуваните лица се конституират
като ответници в производството пред съда
в срока по ал. 1 чрез подаване на заявления
до съда, които съдържат:
1. трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и
на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото;
5. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал;
6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник;
7. подпис на заявителя.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.
(6) Със заявлението по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок.
(7) Нередовности в подадените заявления
по ал. 4 се отстраняват по реда на чл. 158 от
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Съдът с определение конституира, съответно отказва да конституира, заявителите
по ал. 4 като ответници в производството.
(9) Отказът по ал. 8 може да се обжалва
в 7-дневен срок от съобщаването му с частна
жалба по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се
произнася с определение, което е окончателно.
(10) Решението на съда по дела, образувани
по реда на ал. 1, има сила по отношение на
всички заинтересувани лица.“
16. В § 5 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 62 след думата „такъв“ се добавя
„със закон или“;
б) създава се т. 73:
„73. „Общински обекти от първостепенно
значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения
за третиране на отпадъци, гробищни паркове,
както и други обекти – публична общинска
собственост, определени в програмата по чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост за
обекти от първостепенно значение.“
§ 74. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26
от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и
99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и
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105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102
от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43,
54, Решение № 4 на Конституционния съд от
2008 г. – бр. 63; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г.,
бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73
от 2010 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Гори и земи от горския фонд се считат
изключени и с променено предназначение
от момента на влизане в сила на подробен
устройствен план, предвиждащ изграждане
на национален обект или на общински обект
от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.
(5) В случаите по ал. 4 цената по чл. 19,
ал. 1 не се заплаща.“
2. В чл. 14б, ал. 1 след думите „чл. 14, ал. 1,
т. 1 и 2“ се добавя „и ал. 4“.
§ 75. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 10 и 103
от 2009 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Земеделските земи се считат с променено предназначение от момента на влизане
в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект
или на общински обект от първостепенно
значение, които стават публична държавна
или общинска собственост.
(6) В случаите по ал. 5 държавната такса
по чл. 30 не се заплаща.“
2. В чл. 25, ал. 1 се създава изречение
трето: „В случаите по чл. 24, ал. 5 решение
за промяна на предназначението се постановява служебно от съответната комисия и не
подлежи на обжалване.“
3. В чл. 26 след думите „по реда на чл. 25,
ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на чл. 24, ал. 5“.
§ 76. Разпоредбата на § 74 се прилага и
за производства по изключване и промяна
предназначението на гори и земи от горския
фонд за изграждане на национални обекти
и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на
влизане в сила на този закон.
§ 77. Разпоредбата на § 75 се прилага и за
производства по промяна на предназначението
на земеделски земи за изграждане на национални обекти и общински обекти от първо
степенно значение, които не са приключили
към датата на влизане в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8601
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УКАЗ № 302
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за чистотата на атмосферния въздух, приет от
ХLI Народно събрание на 22 октомври 2010 г.
Издаден в София на 2 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм.,
бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от
2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г.,
бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86
от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93
от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Забранява се производството на дървени въглища по открит способ.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Изпускането на емисии в атмосферния
въздух при производство на дървени въглища
по друг способ трябва да става организирано,
при спазване на нормите за допустими емисии
на вредни вещества съгласно Наредба № 1 за
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата
от обекти и дейности с неподвижни източници
на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 2037/2000 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества,
които нарушават озоновия слой“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно вещества, които нарушават озоновия
слой (ОВ, L 286/1 от 31 октомври 2009 г.)“,
а думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.
2. В ал. 6:
а) в т. 2 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1005/2009“;
б) в т. 3 думата „използващи“ се заменя
със „зависещи“;
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в) в т. 4 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1005/2009“;
г) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. да налагат глоби или имуществени
санкции на лицата, които внасят, изнасят,
пускат на пазара и/или използват вещества,
които нарушават озоновия слой, или продукти
и съоръжения, които съдържат, зависят или са
изработени от тези вещества, в противоречие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009;
6. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат
на пазара и/или използват флуорирани парникови газове или продукти и съоръжения,
които съдържат, зависят или са изработени от
тези вещества, в противоречие с изискванията
на Регламент (ЕО) № 842/2006;“
д) в т. 7 думите „проверките за херметичност“ се заменят с „проверките за течове“,
думите „документ за квалификация, издаден
при условията на наредбата по ал. 1 или“
се за личават, а д у мите „Регламент (ЕО)
№ 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1005/2009“.
3. В ал. 10:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извличане на вещества, които нарушават
озоновия слой, от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел
рециклиране и повторно използване на тези
вещества, са длъжни да притежават документ
за правоспособност, издаден при условията на
наредбата по ал. 2;“
б) в т. 2 думите „проверки за херметичност“
се заменят с „проверки за течове“ и думите
„документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1“ се заменят с
„документ за правоспособност, издаден при
условията на наредбата по ал. 2“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране или
унищожаване, предават веществата на лица,
притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона
за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от
Закона за опазване на околната среда.“
4. Алинея 11 се отменя.
5. В ал. 12:
а) в т. 1, 2 и 3 след думите „и/или флуорирани парникови газове“, „и/или на флуорираните
парникови газове“ и „и/или флуорираните
парникови газове“ се добавя съответно „както и на продукти и/или оборудване, които
съдържат, зависят или са изработени от тези
вещества“;
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б) в т. 4 думите „чл. 7 – 11 и/или 12 от
Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с
„чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1
от Регламент (ЕО) № 1005/2009“ и думата
„използват“ се заменя със „зависят“.
6. В ал. 14, в текста преди т. 1 думите
„Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 1005/2009“.
7. Алинея 15 се отменя.
8. В а л. 16 д у м и т е „Регл а мен т (ЕО)
№ 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1005/2009“.
9. В а л. 17 д у м и т е „Регл а мен т (ЕО)
№ 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 1005/2009“.
§ 3. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Документ за правоспособност на лица,
които извършват дейности, свързани с проверки за течове, извличане на вещества, които
нарушават озоновия слой, с цел рециклиране и
повторното им използване за сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации
и топлинни помпи се издава от Българската
браншова камара – машиностроене, при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2.
(2) Органът по ал. 1 създава и поддържа
информационна база данни за лицата по ал. 1,
получили документи за правоспособност.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Информационната база данни по ал. 2
е достъпна на интернет страницата на органа
по ал. 1.“
§ 4. В чл. 17в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“.
2. В ал. 3 думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“.
§ 5. В чл. 34и се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества,
които нарушават озоновия слой, и/или флуо
рирани парникови газове, както и продукти
и съоръжения, които съдържат, зависят или
са изработени от тези вещества, в нарушение
на чл. 4 – 6, чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или
чл. 24, § 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009
и/или на чл. 8 и/или чл. 9, § 1 от Регламент
(ЕО) № 842/2006, се наказва с глоба от 3000
до 6000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 8000 до 15 000 лв.
(2) Лице, коет о нару ш и п ра ви лата за
етикетиране, определени в чл. 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията
от 17 декември 2007 г. за установяване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006
на Европейския парламент и на Съвета на
формата на етикетите и на допълнителните
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изисквания за етикетиране на продукти и
оборудване, съдържащи някои флуорирани
парникови газове (ОВ, L 332/25 от 18 декември 2007 г.) и на чл. 32 от наредбата по чл. 17,
ал. 2, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
от 8000 до 15 000 лв.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Лице, което пуска на пазара регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуор
въглеводороди в контейнери, които не са
етикетирани в съответствие с изискванията
на чл. 11, § 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,
се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от
8000 до 15 000 лв.
(4) Лице, което експлоатира хладилни,
климатични или термопомпени инсталации,
съдържащи регенерирани и/или рециклирани
ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, които не са етикетирани в съответствие
с изискванията на чл. 11, § 6 от Регламент
(ЕО) № 1005/2009, се наказва с глоба 1000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
3000 лв.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „събира и съхранява“ се заменят с „извлича“, а думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „проверки за херметичност“ се заменят
с „проверки за течове“ и думите „документ
за квалификация“ се заменят с „документ за
правоспособност“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лице, което извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени инсталации или системи за противопожарна защита и пожарогасители, съдържащи
вещества, които нарушават озоновия слой,
без документ за правоспособност, се наказва
с глоба 1000 лв., съответно с имуществена
санкция в размер 2000 лв.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в
нея думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“,
думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“, а думите „чл. 17
от Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят
с „чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1005/2009“.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се
изменя така:
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„(13) Лице, което експлоатира съоръжение,
попадащо в обхвата на чл. 23, § 2 от Регламент
(ЕО) № 1005/2009, и допуска проверките за
течове и/или извличането на вещества, които
нарушават озоновия слой, да се извършват
от лица, които не притежават документ за
правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв.,
съответно с имуществена санкция в размер
4000 лв.“
11. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в
нея думите „проверките за херметичност“ се
заменят с „проверките за течове“.
12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея
думата „използват“ се заменя със „зависят“.
13. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Лице, което доставя регенерирани
ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и/или флуорирани парникови газове на
физически и/или юридически лица без документ за правоспособност, се наказва с глоба
от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена
санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(17) Лице, което използва регенерирани и/
или рециклирани ненапълно халогенирани
хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или
сервизно обслужване на съоръженията, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009,
и не води документация за източника на регенерираните и/или рециклирани ненапълно
халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се
наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно
с имуществена санкция в размер от 8000 до
15 000 лв.“
§ 6. В § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби думите „съответните мерки за информиране и предупреждаване на населението в
съответните райони“ се заменят с „незабавни
мерки“.
§ 7. Параграф 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ДВ, бр. 99 от 2006 г.)
се отменя.
§ 8. В останалите текстове на закона думите „проверки за херметичност“ се заменят
с „проверки за течове“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Издадените документи за квалификация запазват действието си до изтичането на
срока, за който са издадени.
§ 10. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила
от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8622
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 770
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – фелдшпат-кварцови пясъци, от
находище „Арчар“, разположено в землището
на с. Градище, община Шумен, област Шумен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – фелдшпат-кварцови
пясъци, от находище „Арчар“, разположено
в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, който се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
Площта, покриваща находището, е с размер
57 818 кв. м (57,82 дка) и е индивидуализирана
с координатите на точки с номера по контура
на запасите и ресурсите от № 1 до № 11 съг
ласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, представляващ неразделна
част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
140 000 кв. м (140 дка), включваща площта,
покриваща находище „Арчар“, както и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. Концесионната площ е
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 5 съгласно координатен регистър в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Каи Майнинг“ – ЕООД, гр. Исперих – тит ул яр на
Удостоверение за търговско откритие № 0306
от 2 септември 2009 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горския фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
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5.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
с министъра на околната среда и водите на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични стандарти.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от
находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства;
6.1.3. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията;
6.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства
по т. 1;
6.1.5. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и с
министъра на околната среда и водите.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. предоставянето за съгласуване на
цялостния работен проект по т. 5.3 и добивът
на подземните богатства по т. 1 да започне след
влизане в сила на решение, че не е необходимо
извършване на оценка на въздействието върху
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околната среда (ОВОС) или на положително
решение по ОВОС по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда;
6.2.1.2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. и в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда;
6.2.1.3. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.4. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност
за бъдещото разработване на находището;
6.2.1.5. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер, не по-малък от 24 800 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, околната среда, защитени
със закон територии и обекти, растителни и
животински видове, културни ценности;
6.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на всички или на част от дейностите по
концесията, както и да приеме и да търпи
трети лица да добиват подземни богатства
от предоставения обект;
6.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
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6.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.8.1. тримесечни отчети за действително
добитите и продадените количества фелдшпаткварцови пясъци и среднопретеглената им
продажна цена по оперативни данни за съответния период до 15 дни след изтичането
на съответното тримесечие;
6.2.8.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадените количества
фелдшпат-кварцови пясъци и среднопретеглената им продажна цена за съответния период
до 15 януари на следващата година;
6.2.8.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
6.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
6.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 6.2.4.4;
6.2.11. да застрахова дейността по добива
от обекта на концесията срещу рискове от
влошаване на минно-геоложките, техноложките и икономическите характеристики на
находището, настъпили вследствие на природни бедствия и аварии, водещи до обективна
невъзможност за изпълнение на съгласуваните
работни проекти;
6.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
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6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора, както и при
нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
лихви и неустойки, както следва:
8.1.1. за първата година гаранцията е в
размер 3000 лв. и се представя в двумесечен
срок от сключването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от размера на
концесионното плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, както следва:
9.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която
се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от
пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при
износ – не по-ниска от минималната цена за
съответния продукт по данни от „Минералс
Прайз Уотч“.
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9.2. Стойността на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство не
може да е по-малко от 0,40 лв./т и се индек
сира ежегодно с процента на увеличение
на цените на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените от 2005 г. За 2010 г.
концесионното плащане за единица добито
подземно богатство – фел дшпат-к варцови
пясъци, е 0,54 лв./тон.
9.3. Минималният размер на годишното
концесионно плащане не може да е по-нисък
от 2706 лв., определен на база 30 на сто от
средногодишния добив, който е 22 550 т, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.2. За 2010 г.
минималният размер на годишното концесионно плащане не може да е по-нисък от 3653 лв.
9.4. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на 4 вноски
4 пъти годишно до 15 дни след изтичане на
съответното тримесечие по сметка, посочена
от концедента. Начинът на изчисляване и
сроковете за заплащане се определят в концесионния договор.
10. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 6 месеца след
сключването на концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства.
12. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Шумен
сума, представляваща 30 на сто от дължимото концесионно плащане за съответния
период. Сумите се внасят при условията и в
сроковете по т. 9.4.
13. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.1 и минималното концесионно плащане по т. 9.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Каи Майнинг“ – ЕООД,
гр. Исперих, в тримесечен срок от влизането
в сила на решението.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координати на граничните точки на площта
на концесията
Координатна система „1970 г.“
№

Х

Y

1.

4696500

9553122

2.

4696500

9553398

3.

4696248

9553440

4.

4696045

9553258

5.

4696020

9553045

8600

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка,
подписано на 29 юли 2010 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 7 октомври 2010 г. – ДВ,
бр. 82 от 2010 г. В сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ – 19 октомври
2010 г.)
Това финансово споразумение („Споразумение“) се сключва на 29 юли 2010 г. между:
Правителството на Република България
представлявано от: Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благо
устройството
ул. Кирил и Методий 17 – 19;
София 1202, България
(МРРБ)
и
Европейската инвестиционна банка,
Бул. Конрад Аденауер 100
L-2950
Люксембург
(„ЕИБ“)
представлявана от Матияс Колац-Аанен,
вицепрезидент
и
както следва:
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Преамбюл
Където:
1. С Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета принципите
и ст ратег ии те, ръководещ и Европейск и я
фонд за регионално развитие (ЕФРР), бяха
преформулирани.
2. С Регламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006
бяха приети общите условия относно, освен
всичко останало, предмета, финансирането и
използването на ЕФРР, на Кохезионния фонд
(„КФ“) и Европейския социален фонд („ЕСФ“).
3. Като един от инструментите за използване на средствата, възстановявани от Фондовете (определени с Регламент на Съвета
(ЕС) № 1083/2006), инициативата „Съвместна
европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони“ („JESSICA“) бе
разработена съвместно от Комисията на европейските общности („Комисията“) и ЕИБ
в сътрудничество с Банката за развитие към
Съвета на Европа с цел да се улеснят възвръщаемите инвестиции в проекти, които са
част от интегриран план за устойчиво градско
развитие, посредством който се предоставят и
използват всички отпуснати средства по линия
на JESSICA, съгласно Регламент на Съвета
(ЕС) 1083/2006 и Регламент на Комисията
(ЕС) № 1828/2006.
4. На 20 юни 20 07 г. Комиси ята прие
решението за Национа лна ст ратегическа
референтна рамка за периода 2007 – 2013 г.,
представена от Министерството на финансите
на Република България, включително нейното изпълнение, освен всичко останало, чрез
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. (посочена по-долу).
5. На 5 ноември 2007 г. Комисията одобри ОПРР с Решение № 5440 от 05.11.2007.
Разпоредбите на ОПРР са надлежно взети
предвид от Страните при изготвянето на това
Споразумение.
6. В изпълнение на Меморандума за разбирателство, подписан между правителството
на Република България и ЕИБ на 27 май
2009 г. (МР), относно сътрудничеството им
по прилагането на инициативата JESSICA в
България правителството на Република България и ЕИБ се съгласяват да си сътрудничат
в областта на JESSICA.
7. Страните постигнаха съгласие, че Холдинговият фонд по JESSICA (описан по-долу)
ще бъде организиран като „самостоятелен
финансов ресурс“ в рамките на ЕИБ, съгласно Споразумението, както е предвидено в
чл. 43, ал. 3 на Регламент на Комисията (ЕС)
№ 1828/2006 и допълнителните определения
по-долу.
8. Уп ра вл я ва щ и я т орга н на ОПРР да
заплати Разходите за управление (описани
по-долу) в съответствие с чл. 43, ал. 4 от
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Регламент на Комисията (ЕС) № 1828/2006,
като плащанията ще се извършват съгласно
това Споразумение.
9. Страните декларират, че JESSICA е нова
инициатива, предприета от Комисията и разработена съвместно в България от управляващия
орган на ОПРР и ЕИБ. Отчитайки ранния етап
на новата институционална инфраструктура за
използване на JESSICA в България, страните
заявяват готовността си да разгледат ефекта
на това Споразумение, включително съответствието му с приложимите норми и правила
на ЕС, и да го изменят, ако е необходимо.
10. ЕИБ ще разгледа предприемането на и
всякакви други дейности в подкрепа на ФГР
(описани по-долу) в България в контекста на
инициативата JESSICA.
11. Това споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание на Република
България и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на
Република България.
Вследствие на горното страните се споразумяват, както следва:
1. Дефиниции и тълкуване
1.1. В това Споразумение следните дефинирани термини и изрази ще имат следните значения, освен ако контекстът не изисква друго:
„ОПРР“

означава българската Оперативна
програма „Регионално развитие“
2007 – 2013, със средства от която
се създава Холдинговият фонд по
JESSICA, в съответствие с клаузите
на това Споразумение;

„Допълнителни
задачи“

означава всички други задачи,
допълнителни към дейността по
JESSICA, които ще се изпълняват
от ЕИБ съгласно чл. 4.2;

„Споразу- е това Споразумение и приломение“
женията, както и съответните
изменения;
„Приложение“

е приложение към това Споразумение, което представлява неразделна част от него;

„Член“

е член от това Споразумение;

„Пълномощия“

включва всички лицензии, разрешения, одобрения, съгласия,
резолюции, освобождавания, вписвания или регистрации (според
наименованието им), които се
изискват във връзка с осъществяването на дейността на ФГР или
за проект за градско развитие;

„Работен
ден“

е ден, в който офисът на ЕИБ в
Люксембург е отворен и банките в
България, Люксембург и Брюксел
са отворени за клиенти;
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„Бизнес
план“

е всеки бизнес план, имащ отношение към ФГР и включващ
въпросите, изброени в чл. 8.4, и
одобрен съгласно чл. 5.6;

„Сертифициращ
орган“

е органът, изпълняващ функциите,
определени в чл. 61 от Регл. 1083, и
функцията да сертифицира плащанията от ОПРР към Холдинговия
фонд по JESSICA;

„Комисия“

е Комисията на Европейските
общности;

„Коне ситуация, в която частни или личфликт на ни интереси на дадено лице биха
интереси“ могли да повлияят или изглежда,
че влияят на безпристрастното и
обективно изпълнение на техните
задължения;
„Разходи“ са годишните разходи за управление на дейността по JESSICA
(описани в чл. 4.1), които ЕИБ
има правото да получи от управляващия орган на ОПРР, съгласно
чл. 10 и Писмото за разходите;
„Писмо за е писмото, което се подписва и
разходите“ обменя между страните на датата
на подписване на това споразумение съгласно чл. 10.1, което
може да бъде изменено съгласно
условията му;
„Най-ран- е датата, падаща се три години
на дата за от подписването на това Споранормално зумение;
прекратяване“
„Вътрешен правилник на
ЕИБ за
поръчки“

е Вътрешният правилник на ЕИБ
за възлагане на услуги, строителство и доставки от ЕИБ за нейна
сметка по чл. 4.4;

„Правила
на ЕС“

са Правилата на ЕС за Структурните фондове и всички други
приложими регламенти, директиви
и указания на ЕС;

„Структурни
фондове
на ЕС“

е Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ),
определени в Регл. 1083, както и
други фондове, за които се договорят страните, в съответствие
с приложимото законодателство
на ЕС;

„Регламенти за
структурните фондове на
ЕС“

Означава Регл. 1080, Регл. 1081,
Регл. 1083 и Регламента за прилагането, както и всяко друго законодателство на ЕС, приложимо
към Структурните фондове на ЕС;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

„Указания
на ЕИБ
за подбор
на ФГР“

са Указанията на ЕИБ за подбор
на ФГР, за отправяне на покани
за заявяване на интерес за избор
на ФГР по чл. 8.1, които трябва
да са съобразени с принципите на
равнопоставеност, пропорционалност, липса на дискриминация и
прозрачност;

„Оконе Окончателен отчет за разходите
чателен
и допълнителните разходи за Холотчет за
динговия фонд, посочени в чл. 10.4;
разходите
и допълнителните
разходи за
Холдинговия фонд“
„Финане финансов инженеринг в смисъла,
сов инже- използван в Раздел 4 на Регл. 1083;
неринг“
„Членове
на ИС“

означава членовете на Инвестиционния съвет, които се определят
от министъра на регионалното
развитие и благоустройството,
съгласно чл. 5;

„Наблюдатели в
ИС“

са лицата, определени от ЕИБ
(или други лица, участващи или
присъстващи ad hoc на заседанията
на Инвестиционния съвет), които
имат право да присъстват на заседанията на Инвестиционния съвет
съгласно разпоредбите в чл. 5;

„Регламент за
прилагане“

е Регламент на Комисията (EC)
№ 1828/2006;

„Вътреш- са правилата, ръководещи вътрешни прави- ните процедури в Инвестиционния
ла“
съвет, които се приемат съгласно
чл. 5;
„Инвестиционен
съвет“

е съветът, създаден по силата на
това Споразумение, чиито отговорности по отношение на Холдинговия фонд по JESSICA са възложени
по силата на чл. 5;

„Инвесе документ, отнасящ се до Инвеститиционна ционната стратегия и планирането
стратегия“ на дейностите на Холдинговия
фонд по JESSICA, във връзка с
дейността по JESSICA, приложен
към това споразумение като приложение А;
„Нередност“

е всяко нарушение на разпоредба
на общностното право, произтичащо от действие или бездействие
на стопански субект, което има
или би имало като последица
нанасянето на вреда на общия
бюджет на Европейския съюз,
като отчете неоправдан разход в
общия бюджет;
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„JESSICA“ означава инициативата „Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските
райони“, инициирана от Комисията
и ЕИБ в сътрудничество с Банката
за развитие на Съвета на Европа
с цел насърчаване на устойчивите
инвестиции, растеж и заетостта в
градските райони;
„Дейността по
JESSICA“

„Средства по
JESSICA“

„Холдингов
фонд по
JESSICA“

е задачите, които трябва да бъдат
изпълнени от ЕИБ в рамката за
прилагане на Холдинговия фонд
по JESSICA, според посоченото
в чл. 4.1;
е, в повечето случаи, общата
сума от:
(а) всички суми, получени в полза
на Холдинговия фонд JESSICA
съгласно чл. 6, всякакви постъпления от операции, получени в
Холдинговия фонд по JESSICA,
и приходите от съкровищно управление; минус
(b) общата сума, изплатена по
Оперативни споразумения или
като разходи и загуби от съкровищно управление;
Средствата по JESSICA ще се
държат от ЕИБ в една или повече
сметки с отделни кодове;
е Холдингов фонд по JESSICA за
България, предвиден в Регл. 1083
и Наредбата за прилагане, който
ще бъде създаден в съответствие
с чл. 3 и ще бъде установен от
ЕИБ като самостоятелен финансов ресурс, както е предвидено в
Регламента за прилагане;

„Управля- е Главна дирекция „Програмираващ орган не на регионалното развитие“ в
на ОПРР“ Министерството на регионалното
развитие и благоустройството;
„Страни
членки“

са държавите – членки на Европейския съюз;

„Комитет е комитетът със състав, цели и
за наблю- правомощия, определени в чл. 63
дение“
и сл. от Регл. 1083, създаден от
Управляващия орган на ОПРР
във връзка с ОП „Регионално
развитие“;
„Нацио
нална
стратегическа референтна
рамка“

е стратегическият документ на
България за програмирането по
Структурните и Кохезионния фонд
на ЕС, посочени в параграф 4 на
Преамбюла;

„Операция“

е всяка вноска от Холдинговия
фонд по JESSICA във ФГР;
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„Оперативно
споразумение“

е споразумение, регулиращо дадена
операция;

„Страни“

е правителството на Република
България и ЕИБ;

„Постъп е сумата, която в рамките на дадена
ления от операция за периода на действие на
операции“ дадено оперативно споразумение
е генерирана от тази операция и
е изплатена на Холдинговия фонд
от съответния ФГР;
„Доклад
за напредъка“

е всеки от докладите, включително
годишният доклад за постигнатото,
който задължително се изготвя от
ЕИБ по силата на приложение С
и се одобрява от Инвестиционния
съвет и Управляващия орган на
ОПРР;

„Регл. 1080“ е Регламент (ЕС) № 1080/2006
на Европейския парламент и на
Съвета;
„Регл. 1081“ е Регламент (ЕС) № 1081/2006
на Европейския парламент и на
Съвета;
„Регл. 1083“ е Регламент на Съвета (EC)
№ 1083/2006;
„Прекратяване
поради
неизпълнение“

е виновно прекратяване по силата
на чл. 14.2 и 14.3;

„Техниче- е техническата спецификация за
ска специ- подбор на ФГР;
фикация“
„Указания
за съкровищно управление“

са указанията за съкровищно управление на баланса на фондовете по
JESSICA, договорени от страните
и посочени в приложение Д;

„Фонд за
градско
развитие“, или
„ФГР“

е средство със специална цел,
инвестиращо в един или повече
Проекти за градско развитие, както
е посочено в чл. 44 на Рег. 1083;

„Проект
е публично-частно партньорство
за градско или друг проект, включен в интегразвитие“ риран план за устойчиво градско
развитие.
1.2. Съгласно чл. 1.1 и с изключение на
случаите, когато контекстът изисква друго:
(а) термините с главни букви и изразите,
посочени в Регл. 1083 и Регламента за прилагане,
имат същото значение при използването им тук,
освен ако не е посочено изрично нещо друго;
(b) позоваванията на Правила на ЕС трябва
да съдържат тези Правила на ЕС, които са
приложими и в сила;
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(c) термините и изразите с главни букви
в Преамбюла имат едно и също значение в
цялото Споразумение, ако не е изрично посочено друго;
(d) думи, обозначаващи:
(i)
единст вено число, съдържат и
множественото число и обратно;
(ii) един пол включва и другия пол;
(iii) под лица се включват фирми и
корпорации и обратното;
(e) всяко позоваване на пряко или косвено
законодателство ще се приема за съотносимо
и към съответните му изменения;
(f) при тълкуването на Споразумението
заглавията са второстепенни;
(g) приложенията представляват неразделна част от това Споразумение и влизат в
сила с него.
2. Цел на Споразумението
2.1. Страните сключват това Споразумение с
цел да създадат Холдинговия фонд по JESSICA
и да договорят правилата за управлението му.
Правилата следва да се отнасят и до:
(а) вноската на управляващия орган на
ОПРР в Холдинговия фонд по JESSICA съгласно чл. 6;
(b) работата на Холдингови я фонд по
JESSICA съгласно предвиденото в Регл. 1083
и Регламента за прилагането му;
(c) изготвянето на информацията, изисквана от чл. 43, ал. 5 и 6 и чл. 44, ал. 1 и 2 от
Регламента за прилагане;
(d) определяне на размера и условията за
изплащане на разходите от управляващия
орган на ОПРР към ЕИБ; и
(e) прекратяването на Холдинговия фонд
JESSICA.
3. Холдингов фонд JESSICA
Страните се договарят, че Холдинговият
фонд JESSICA ще бъде организиран като „самостоятелен финансов ресурс“ в рамките на
ЕИБ, в който ще бъдат внесени средствата,
получени от управляващия орган на ОПРР.
ЕИБ ще управлява и администрира Холдинговия фонд по JESSICA съгласно условията
на това Споразумение. ЕИБ ще изпълнява
дейността по JESSICA за и от името на управляващия орган на ОПРР съгласно условията
на това Споразумение и когато е приложимо,
с решенията на Инвестиционния съвет и под
надзора на Инвестиционния съвет, както е
посочено в чл. 5. ЕИБ ще държи постоянно
активите и пасивите на Холдинговия фонд
JESSICA от името и в полза на управляващия
орган на ОПРР.
4. Дейност по JESSICA и допълнителни
задачи
4.1. ЕИБ ще извършва дейността по JESSICA,
която ще се състои от следното:
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4.1.1. следване на стратегията, определена в
Инвестиционната стратегия и преразглеждане
на Инвестиционната стратегия в съответствие
с чл. 7;
4.1.2. предприемане на всички действия,
предвидени в чл. 8;
4.1.3. п реглед и когат о е необходимо,
допълнителна оценка на бизнес плановете,
представени от ФГР (в светлината на Инвестиционната стратегия), и представяне на
съответни предложения за операции в Инвестиционния съвет;
4.1.4. договаряне на оперативни споразумения с ФГР и при одобрение на условията
и правилата на оперативните споразумения
от Инвестиционния съвет и осъществяване
на предварителен контрол от УО на ОПРР, в
съответствие с чл. 5.6, изпълнението на съответните оперативни споразумения за сметка
на Холдинговия фонд по JESSICA;
4.1.5. мониторинг и контрол на операциите
в съответствие с условията и сроковете на
съответното оперативно споразумение;
4.1.6. отчитане пред Инвестиционния съвет
и управляващия орган на ОПРР на развитието на различните операции съгласно чл. 13
и приложение В;
4.1.7. предоставяне на подходяща помощ
при набиране на съответната информация
и изготвяне на съответните документи, необходими на управляващия орган на ОПРР
да изпълни приложимите Правила на ЕС
относно държавна помощ и/или информация
за големи проекти, като се разбира, че УО на
ОПРР ще бъде единствената отговорна страна за уведомяването на Комисията относно
операциите, когато такова известяване се
изисква по съответните правила на ЕС. УО
на ОПРР се задължава да посочи писмено
пред ЕИБ типа информация, която иска във
връзка с този чл. 4.1.7;
4.1.8. предоставяне на подходяща помощ
при идентифицирането и/или препоръки за
подобрения на интегрирани планове за устойчиво градско развитие, както и на проекти
за градско развитие;
4.1.9. организиране и/или участие в подходящи семинари и конференции, както и
осигуряване на обучение на посредници и
други ключови партньори, за подпомагане
на развитието на JESSICA и публично-частни
партньорства в градския сектор;
4.1.10. съкровищно управление на баланса
на фондовете по JESSICA в съответствие с
Насоките за съкровищно управление;
4.1.11. осигуряване на външен одит на
Холдинговия фонд по JESSICA.
4.2. Въз основа на ad hoc решения при
одобрение от Инвестиционния съвет ЕИБ
може да извършва и различни допълнителни
задачи, които подпомагат ефективното и ефикасно изпълнение на дейността по JESSICA.
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4.3. ЕИБ отговаря за вътрешното администриране по отношение на изпълнението
на дейността по JESSICA. ЕИБ следва да
посочи ръководител на Холдинговия фонд,
който ще бъде основното ниво на контакт с
УО на ОПРР и Инвестиционния съвет във
връзка с това Споразумение. По силата на и
във връзка с чл. 11.3 ЕИБ може да осигури
представителство на Холдинговия фонд в гр.
София, Република България.
4.4. При изпълнението на дейността по
JESSICA и допълнителните дейности ЕИБ
има правото да наема консултанти и/или
съветници, както и да използва услугите на
адвокати и външни консултанти, включително,
но не само, данъчни и юридически съветници,
за конкретни задачи, свързани с дейността по
JESSICA, изискващи по основателното мнение
на ЕИБ експертно мнение. При възлагането
на такива услуги ЕИБ се задължава да спазва
Вътрешните правила на ЕИБ за възлагане и
да гарантира, че: (i) предметът на тези услуги
е свързан с предмета на Споразумението, (ii)
дължимите хонорари за услугите са на конкурентна пазарна основа, и (iii) предоставените
от външни консултанти услуги са обосновано
доказани.
4.5. По силата на това Споразумение УО
на ОПРР упълномощава ЕИБ да сключва,
подписва и изпълнява всякакви договори,
споразумения и други ангажименти от името на Холдинговия фонд по JESSICA, които
могат да бъдат необходими по мнението на
ЕИБ за доброто изпълнение на дейността по
JESSICA и допълнителните дейности. ЕИБ ще
държи натрупани лихви във ФГР за сметка на
Холдинговия фонд по JESSICA. Всички такива лихви ще се притежават от УО на ОПРР.
4.6. ЕИБ ще отговаря само за изпълнението
на задълженията, свързани с дейността по
JESSICA и допълнителните задачи, посочени
изрично в това Споразумение.
4.7. Изпълнявайки дейностите по това споразумение, ЕИБ и нейните служители трябва
да спазват нейните вътрешни правила и процедура, които съдържат изисквания относно
конфликт на интереси и етичен кодекс, както
и приложимите правила на ЕС. ЕИБ е длъжна да управлява всеки конфликт на интерес,
който може да възникне, в съответствие със
своите вътрешни правила и процедури, и поконкретно Кодекса на поведение на нейните
служители и приложимите правила на ЕС.
4.8. Страните се задължават да не разпространяват на трети страни каквато и да
е информация, която е станала известна на
някоя от тях вследствие на изпълнението на
това Споразумение, освен ако не е дадено
съгласие от другата страна. ЕИБ има правото да предоставя всякаква информация
на консултанти и/или съветници, наети в
съответствие с това Споразумение, и може да
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разпространява всякаква информация, която
е необходима или полезна във връзка с избора на ФГР и преговорите по Оперативните
споразумения. Този чл. 4.8 не се прилага в
случаите на предоставяне на информация от
всяка от страните по силата на закон.
4.9. ЕИБ трябва да осигури всички документи, отнасящи се до Холдинговия фонд по
JESSICA, да включват подходящо лого, според
указаното от управляващия орган на ОПРР.
4.10. Според своите правила и процедури
ЕИБ може да вземе решение паралелно да
инвестира финансови ресурси на ЕИБ във
ФГР и Проекти за градско развитие.
4.11. Ако ЕИБ се ангажира с финансиране
на ФГР или Проект за градско развитие, който
ползва финансова помощ от Холдинговия фонд
по JESSICA, или във ФГР, който е получил
или ще получи помощ от Холдингов фонд
по JESSICA, ЕИБ се задължава да изчисти
всички възможности за конфликт на интереси.
5. Инвестиционен съвет
5.1. Изпълнението на дейността по JESSICА
от ЕИБ, предвидена в чл. 4, е предмет на одобрение от Инвестиционния съвет, предвиден
в този чл. 5.
5.2. Инвестиционният съвет се състои от
5 членове на ИС и 5 заместници, определени
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, които имат компетенции,
подходящи за инвестиционната стратегия на
Холдинговия фонд по JESSICA. Министърът
на регионалното развитие и благоустройството избира председател измежду членовете
на Инвестиционния съвет. Членовете на ИС
действат единствено в интерес на Холдинговия
фонд по JESSICA.
ЕИБ има право да излъчи до двама от
своите служители за участие в заседанията на
Инвестиционния съвет като наблюдатели, при
условие че, за да няма съмнения, наблюдателите не са членове на ИС. Инвестиционният
съвет има правото да излъчва в конкретни
случаи, ad hoc, други лица за наблюдатели,
ако сметне, че участието им е нужно предвид
дневния ред на Инвестиционния съвет.
5.3. Преди първото си заседание Инвестиционният съвет трябва да предостави на
ЕИБ заповед за назначаване на членовете
на ИС, чието съдържание е приемливо за
ЕИБ, издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, разписваща
правомощията и задачите на Инвестиционния съвет, които да му позволят надлежно да
изпълнява функциите си, според правилата
на това Споразумение.
5.4. Мандатът на всеки член на ИС и на
наблюдателите в ИС, освен на назначените
ad hoc наблюдатели, е три години. Ако длъжността член на ИС бъде овакантена по каквато
и да е причина, министърът на регионалното
развитие и благоустройството трябва в рамките
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на един месец да излъчи нов член на ИС за
остатъка от мандата на заместения член на
ИС. Заложените в чл. 5.2 принципи за състава
на Инвестиционния съвет са валидни и при
заместването на който и да е член на ИС при
обстоятелствата, визирани в чл. 5.4.
5.5. Членовете на ИС се излъчват от министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок два месеца от датата на
влизане в сила на това Споразумение.
5.6. Като се разбира, че ИС има правомощия
само да одобрява или отхвърля представената
му документация в тяхната цялост и няма
правомощия да изменя тази документация,
освен ако ЕИБ не се е съгласила писмено за
такива изменения, Инвестиционният съвет,
в приемливи срокове, одобрява или отхвърля
внесените от ЕИБ за одобрение:
5.6.1. всякакви допълнения или изменения
в Инвестиционната стратегия;
5.6.2. всяка покана за заявяване на интерес
и изменения в нея и където е необходимо,
технически спецификации, които трябва да
отчетат критериите за избор на операции,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРР;
5.6.3. бизнес планове, включващи критериите за избор на проекти;
5.6.4. всяка предложена операция, включително съществените условия и срокове във
всяко предложено Оперативно споразумение;
5.6.5. одобряване на ФГР съгласно чл. 8.1; и
5.6.6. бюджет и разходи за извършване на
допълнителните задачи по чл. 4.
5.7. Освен вземането на решения по чл. 5.6
Инвестиционният съвет, на базата на информация от ЕИБ, ще изпълнява следните задачи:
5.7.1. периодичен мониторинг на работата
на ЕИБ по дейностите по JESSICA и изпълнението на операциите в съответствие с целите
на ОПРР и Инвестиционната стратегия;
5.7.2. ако е нужно, дава препоръки или
принципни становища на ЕИБ относно изпълнението на дейността по JESSICA, последващите действия на Холдинговия фонд
по JESSICA и/или действия за оптимизиране
на въздействието върху градското развитие в
България чрез Холдинговия фонд по JESSICA
и дейностите по JESSICA;
5.7.3. в консултации с УО прави преглед на
напредъка и стратегията на Холдинговия фонд
JESSICA, одобрява докладите за напредъка
и освобождава от отговорност ЕИБ за свършеното от нея по дейността по JESSICA през
отчетния период на всеки одобрен годишен
отчет за извършеното в съответствие с това
Споразумение.
5.8. Всеки член на ИС e освободен от отговорност от Управляващия орган на ОПРР за
всички задължения или разходи (включително
съдебни такси, когато са правомерно дължими), възникнали при изпълнение на задачите
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му по това Споразумение, при условие че не
са действали или бездействали с цел измама,
злоумишлено или при груба небрежност.
5.9. На членовете на ИС се полага компенсация единствено за разходи, направени
в изпълнение на техните задачи, в размер,
определян от УО на ОПРР след консултация
с ЕИБ, която не може да надхвърля заедно
с плащанията за пътувания, в случай че има
такива, общо десет хиляди евро (10 000 евро)
на година. В допълнение членовете на ИС,
които не са служители на управляващия орган на ОПРР, имат право на възнаграждение
в размер двеста евро (200 евро) на заседание
на Инвестиционния съвет. Разходите за ИС
ще бъдат покрити от разходите за дейността
по JESSICA.
5.10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството има правото да
създаде административна структура, която
да подпомага ИС при изпълнението на неговите задачи, при условие че разходите и
административната тежест във връзка с това
се поемат единствено от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5.11. На първото си заседание Инвестиционният съвет, след консултации и съгласието
на ЕИБ и УО на ОПРР, приема вътрешни процедурни правила, включително принципи на
поведение, отразяващи пазарните стандарти,
отговарящи на клаузите на това Споразумение
и включващи като минимум изискванията,
описани в приложение Е.
5.12. Кореспонденцията с Инвестиционния
съвет ще се счита за валидна, ако е изпратена с препоръчана поща на адреса на УО на
ОПРР в съответствие с чл. 16.1 или на друг
адрес, съобщен писмено на ЕИБ, от Инвестиционния съвет.
6. Финансиране на Холдингови я фонд
JESSICA
6.1. За да може ЕИБ да осъществява дейността JESSICA, УО на ОПРР внася средства
от операция 1.4 „Подобряване на градската
среда и превенция на риска“ на Оперативна
програма „Регионално развитие“ в Холдинговия фонд по JESSICA, възлизащи общо на
33 милиона евро или еквивалента в левове
на 33 милиона евро (валутата на плащането
трябва да бъде съгласувана писмено с ЕИБ
преди извършване на плащането), след влизане в сила на това Споразумение. Тази вноска
се състои от съфинансиране от ЕФРР в размер 85 % и 15 % национално финансиране.
Тази вноска се прави чрез банков превод по
сметката, посочена в Писмото за разходите.
Преди извършването на всеки превод УО на
ОПРР уведомява ЕИБ съгласно предвиденото
в приложение Е – Указания за съкровищно
управление. ЕИБ има правото да не приеме
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която и да е вноска, ако не са дадени такива
инструкции. Разходите възникват от датата на
влизане в сила на това Споразумение.
6.2. Без да се отменя чл. 6.1 и при задоволителна степен на изпълнение на операциите
и със съгласието на ЕИБ, УО на ОПРР може
да внася допълнителни средства, налични по
ОПРР в Холдинговия фонд по JESSICA.
7. Инвестиционна стратегия
7.1. ЕИБ ще осъществява дейността по
JESSICA в съответствие с Инвестиционната
стратегия, както е залегнала в приложение
А или според валидността є в конкретния
момент след одобрение от Инвестиционния
съвет, като отчита условията на Регламентите
на ЕС за структурните фондове, периодично
издаваните указания на Европейската комисия
и правилата по ОПРР.
7.2. Инвестиционната стратегия трябва да
отчита всички съответстващи проучвания за
градско развитие или оценки и интегрираните
планове или стратегии за градско развитие
в България.
7.3. След споразумение между страните
Инвестиционната стратегия може да бъде
преразгледана, отчитайки:
7.3.1. интегрирани планове за устойчиво
градско развитие или други стратегии за
градско развитие;
7.3.2. съот вет на п ром яна в основни те
Регламенти на ЕС за структурните фондове
или националното законодателство, засягащо
JESSICA (включително, но не само, Регламентите на ЕС за структурните фондове), или
тълкуването им;
7.3.3. евентуална промяна в ОПРР, свързана
с дейностите, подкрепяни чрез Холдинговия
фонд JESSICA;
7.3.4. препоръки, дадени от Инвестиционния съвет;
7.3.5. други обстоятелства, които по обосновано мнение на ЕИБ или УО на ОПРР
оправдават такова изменение.
Ако бъде сметнато, че такова изменение
е необходимо, ЕИБ представя проект на
ревизирана Инвестиционна стратегия пред
Инвестиционния съвет за одобрение съгласно
чл. 5.6.
7.4. Инвестиционната стратегия не се счита
за нарушена в резултат от промяна в стойността, профила на риска или друго в някои
инвестиции, които са възникнали вследствие
на пазарни сили или промени в пазара.
8. Подбор на ФГР
8.1. ЕИБ отправя и управлява една или
повече покани за заявяване на интерес в съответствие с приложимите Указания на ЕИБ
за избор на ФГР, за да избере един или повече
ФГР, според случая, за да бъдат представени за одобрение от Инвестиционния съвет.
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Указанията на ЕИБ за подбор на ФГР се
предоставят за информация и при поискване
на управляващия орган.
8.2. ЕИБ изпълнява задачата си по 8.1
съгласно процедурата, определена в Указанията на ЕИБ за подбор на ФГР. Окончателният избор на един или повече ФГР зависи
от одобрението на Инвестиционния съвет
въз основа на мотивирано предложение от
ЕИБ. Указанията на ЕИБ за подбор на ФГР
отразяват принципите на прозрачност и равнопоставеност.
8.3. Окончателният избор на ФГР е на базата
на представения от всеки ФГР бизнес план.
8.4. Всеки бизнес план трябва да съдържа
най-малко изброените по-долу елементи:
(а) инвестиционната стратегия и целевия
пазар на ФГР и предлаганите проекти за
градско развитие, основните интегрирани
планове за градско развитие и критериите,
сроковете и условията за финансирането им;
(b) прогнозните парични потоци и оперативен бюджет на ФГР, включително хонорарите,
които ще се плащат на ниво управление;
(c) собствеността върху ФГР;
(d) партньори по съфинансирането или
акционери;
(e) устава на ФГР;
(f) структура на управление, включително
клаузи за професионализъм, компетентност
и независимост на управлението;
(g) обосновка за и предназначение на помощта от Структурните фондове на ЕС;
(h) политиката на ФГР относно възвръщането на инвестиции от Проекти за градско
развитие, и;
(i) клаузи за закриване на ФГР, включително последващото използване на ресурсите,
върнати във ФГР от инвестиции в Проекти за
градско развитие или останали след покриване
на всички гаранционни плащания.
9. Операции
9.1. Общите условия на Оперативни споразумения с ФГР се одобряват от Инвестиционния съвет.
9.2. Подписването и изменението на специфичните условия на Оперативни споразумения
се извършват само с предварителното одобрение на съответната операция (включително
изменения в условията на такава операция,
ако има такива) от Инвестиционния съвет
съгласно чл. 5.6.
9.3. Всяко Оперативно споразумение се
сключва между ЕИБ и ФГР и независимо от
другите условия на това Споразумение трябва
да съдържа следните условия:
9.3.1. Задължението на ФГР да следва целите, залегнали в Оперативното споразумение,
включително задължението да действа в съответствие с инвестиционната му стратегия
и бизнес плана;
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9.3.2. Задължението на ФГР да създаде и
изгради системи за управление и контрол, за
да може правилно да изпълнява Оперативното
споразумение;
9.3.3. Задължението на ФГР редовно да
се отчита пред ЕИБ в стандартна форма и
обхват, определен от ЕИБ;
9.3.4. Задължението на ФГР да поддържа
отделна счетоводна система или да използва
отделен счетоводен код за всеки съфинансиран разход до финалния етап на проекта за
градско развитие;
9.3.5. Задължението на ФГР да осигурява
достъп до документите, свързани с дейността
по JESSICA, за всички национални или европейски органи, надлежно упълномощени да
извършват одити и/или контролни действия;
9.3.6. Задължението на ФГР да провеждат
адекватни мерки за информация и публичност
в съответствие с разпоредбите на Регламенти
на ЕС;
9.3.7. Задължението на ФГР да действат в
съответствие с всяко приложимо законодателство, включително с приложимите разпоредби
на българското законодателство;
9.3.8. Процедурите за представяне на годишни отчети за операцията от ФГР пред
ЕИБ и процедурите за одит, които трябва да
спазва ФРГ;
9.3.9. Правото на ЕИБ да възстановява от
ФГР и в полза на Холдинговия фонд всякакви
загуби, претърпени от Холдинговия фонд по
JESSICA вследствие на нарушения от страна
на ФГР на задълженията му по съответното
Оперативно споразумение, в съответствие с
приложимите клаузи за пазарни стандарти;
9.3.10. Правото на ФГР на заплащане по
стандартни пазарни цени за разходи за управление, които не могат да надвишават максимума по чл. 43(4) на Регламента за прилагане;
9.3.11. Гаранция от ФГР, че всички правомощия, които изисква за осъществяване на
търговска дейност, са получени и са в сила
и не са предприети действия за тяхното оспорване, отмяна или анулиране, заедно със
задължението да ги получи, когато е необходимо, да ги поддържа във валидност и да ги
подновява, когато е необходимо;
9.3.12. Гаранция, че във всяко споразумение, предвиждащо финансово участие на
ФГР в Проект за градско развитие, ФГР ще
осигури съответствието на Проекта за градско развитие с всички задължения, наложени
върху него от Правилата на ЕС, българското
законодателство и всички други приложими
закони, и че Проектът за градско развитие
ще спазва необходимото, така че ФГР да е
в съответствие с Правилата на ЕС, всички
други приложими закони и Оперативното
споразумение. По-конкретно всяко инвести-
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ционно споразумение между ФГР и Проекта
за градско развитие трябва да предвижда
следното, когато е приложимо:
(a) Проектът за градско развитие трябва
да води нужното счетоводство;
(b) ФГР да има правото да си възстанови
евентуални загуби вследствие на нарушение
от страна на Проекта за градско развитие по
съответното инвестиционно споразумение;
(c) ФГР трябва надлежно, чрез преговори
или съдебни действия, да изпълни претенциите
си към Проекта за градско развитие;
(d) ФГР и Проектът за градско развитие
трябва да съхраняват документацията по изпълнение на проекта:
– за период 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма
„Регионално развитие“, т.е. поне до 31 август
2020 г.;
– за период 3 години след частичното
приключване на съответния проект съгласно
чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.
Ако не е посочено друго, съгласно приложимото законодателство.
(e) ФГР и Проектът за градско развитие
трябва да предоставят възможност на Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни власти, Европейската
комисия, Европейската и националната служба
за борба с измамите, Европейската сметна
палата, Съвета за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и Република
България, и външните одитори да извършват
проверки чрез разглеждане на документацията
или чрез проверки на място на изпълнението
на проекта и да извършват пълен одит, ако
е необходимо, въз основа на оправдателни
документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи
отношение към финансирането на проекта;
(f) ФГР и Проектът за градско развитие се
задължават незабавно да докладват на ЕИБ
всички заподозрени и/или доказани случаи
на измама и/или нередност;
(g) ФГР и Проектът за градско развитие
трябва да осъществяват мерките за информация и публичност в съответствие с Регламентите на ЕС за Структурните фондове и насоките
за информация и публичност по ОПРР;
(h) фондът за градско развитие е длъжен
да действа в съответствие с всяко приложимо
законодателство, включително приложимите
разпоредби на българското законодателство;
(i) финансовата помощ е предоставена
изцяло или частично от Структурните фондове на ЕС;
(j) всички правомощия, които са нужни на
Проекта за градско развитие за осъществяване на търговска дейност, са получени и са в
сила и не са предприети действия за тяхното
оспорване, отмяна или анулиране, заедно със
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задължението да ги получи, когато е необходимо, да ги поддържа във валидност и да ги
подновява, когато е необходимо;
(k) Проектът за градско развитие съответства на целите на ОПРР и критериите за
избор на проекти, одобрени от Инвестиционния съвет;
(l) Проектът за градско развитие да не се
ангажира с дейности или решения, противоречащи на Правилата на ЕС, българското
законодателство и правилата по ОПРР.
ЕИБ не носи отговорност пред УО на ОПРР
за настъпили вреди в резултат неизпълнението
на оперативното споразумение от ФГР.
9.4. Всички приходи от операции трябва да се изплащат в Холдинговия фонд по
JESSICA без необосновано забавяне и може
да се използват отново в съответствие с това
Споразумение.
10. Разходи
10.1. УО на ОПРР ще плати на ЕИБ като
възнаграждение за нейните услуги по това
Споразумение разходи, които не могат да
надвишават средногодишно за периода на
Финансовото споразумение 1,7 % от всички
средства, внесени периодично от УО на ОПРР
в Холдинговия фонд по JESSICA, определени
по-детайлно в Писмото за разходите.
10.2. Страните се споразумяват, че с изключение на непредвидими обстоятелства в
Писмото за разходите се залага годишен лимит
на разходите. Писмото за разходи ще бъде
валидно за начален период от три години от
подписването на това Споразумение. Освен
това се договаря, че 3 месеца преди изтичането на този период Страните ще започнат
преговори за договаряне на нова годишна
надбавка, отчитаща всички обстоятелства
към момента.
10.3. Страните се договарят, че ако по време
на изпълнението на дейността по JESSICA и/
или допълнителните задачи възникне необходимост от извършването на допълнителни
задачи, ЕИБ може да се обърне към Инвестиционния съвет за получаване на съответното одобрение от него. Общо разходите за
изпълнение на дейността по JESSICA и допълнителните разходи не може да надвишават 2
% от средствата, внесени периодично от УО
на ОПРР в Холдинговия фонд по JESSICA,
в съответствие с чл. 42(4)а от Регламент
1828/2006. Разходите за изпълнение на дейността по JESSICA и допълнителните разходи
се изплащат от средствата по JESSICA.
10.4. До 31 март всяка година ЕИБ ще
представя пред Инвестиционния съвет Окончателен отчет за разходите и допълнителните задачи по Холдинговия фонд, изчислени
съгласно Писмото за разходите, направени
през предходната година, и да пристъпи към
съгласувателна процедура, когато е приложимо, както е пояснено в чл. 11 на Писмото за
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разходите. Инвестиционният съвет одобрява
Окончателния отчет за разходите и допълнителните разходи по Холдинговия фонд
на следващото си заседание след датата на
представяне и при всички случаи не по-късно
от 30 дни след представянето му.
10.5. Разходите са платими авансово и се
удържат директно от ЕИБ от средствата по
JESSICA в началото на всяко тримесечие
според договореното с Писмото за разходите или по друг писмен начин между УО на
ОПРР и ЕИБ.
10.6. Ако някоя сума, дължима към една
от страните, не бъде изплатена към датата
на падежа є, другата страна има правото (от
датата на падеж на тази сума) на лихва върху
неплатената сума, равна на едномесечния
EURIBOR според Ройтерс или друга призната агенция, на датата, към която е дължимо
плащането, както и на всеки месец след това,
ако е необходимо, плюс 2,0 %. За избягване
на двусмисленост чл. 10.7 не е приложим към
плащания, дължими по трансакции, сключени по силата на Указанията за съкровищно
управление.
10.7. Частично възстановяване на разходите
от ЕИБ в полза на УО на ОПРР в случай на
прекратяване на това Споразумение ще бъде
извършено съгласно чл. 14.6.
10.8. УО на ОПРР заплаща разходите,
свързани с външни одитори с мандат от
управляващия орган да извършат одит на
Холдинговия фонд по JESSICA.
10.9. Писмото за разходите е предмет на
изменение от страните в случай на предоставяне на допълнителни средства от УО на
ОПРР в Холдинговия фонд.
11. Допълнителни ангажименти на Страните:
11.1. УО на ОПРР декларира, че:
11.1.1. Ще предоставя цялата необходима
информация и съдействие по искане на ЕИБ,
за да є даде възможност да изпълни дейността по JESSICA съгласно условията на това
Споразумение;
11.1.2. Ще уведомява надлежно и своевременно ЕИБ за влизането в сила или изменението на закони, наредби или административни
актове, за които е известен или има основание да счита, че може да имат: (i) съществен
неблагоприятен ефект върху наличието на
средства за Холдинговия фонд JESSICA, или
(ii) съществено въздействие върху изпълнението на дейността по JESSICA, в съответствие
с това Споразумение;
11.1.3. Да извършва със съдействието на
ЕИБ съгласно предвиденото в чл. 4.2.1 без
необосновано забавяне нужните оценки за
гарантиране на съответствие с Правилата на
ЕС за държавната помощ и/или уведомяване
за големи проекти, като се подразбира, че
УО на ОПРР ще бъде единствената страна,
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отговаряща за уведомяването на Комисията по
операциите или проектите за градско развитие,
във връзка с която се изискват уведомления
по съответните Правила на ЕС; и
11.1.4. Да спазва задълженията си по Регламента за структурните фондове на ЕС и
другите приложими правила на ЕС, независимо от помощта на ЕИБ по конкретни цели,
предвидени в това Споразумение.
11.2. ЕИБ декларира, че:
11.2.1. Ще полага всички усилия да инвестира напълно фондовете по JESSICA в
съответствие с Инвестиционната стратегия;
11.2.2. Ще организира вътрешната си администрация по начин, насочен към осигуряване
на ефективното изпълнение на дейностите по
JESSICA; и
11.3. Страните могат да се споразумеят по
всяко време след изтичането на една година
от влизането в сила на това Споразумение
за ус тановяване на п редс та ви т елс т во на
ЕИБ в София, България, в зависимост от
нуждите на Холдинговия фонд по JESSICA
за България и взимайки предвид всички
допълнителни вноски, направени от УО на
ОПРР, съгласно чл. 6.2.
12. Отговорност
12.1. Когато е необходимо, ЕИБ ще прилага
подходящи вътрешни политики, за да гарантира, че дейността по JESSICA се изпълнява
в съответствие с това Споразумение.
12.2. ЕИБ ще упражнява дължима грижа
при изпълнението на дейността по JESSICA и
допълнителните дейности и носи отговорност
пред управляващия орган за всички директни
загуби, причинени му от неспособността на
ЕИБ да изпълни дължимата грижа.
12.3. Всяка финансова отговорност на ЕИБ
по чл. 12.2 е предмет на ограничение до стойност, равна на общата стойност на платените
разходи на Холдинговия фонд по JESSICA,
съгласно чл. 10 и писмото за разходите. Този
праг изключва всяка финансова отговорност,
причинена от умишлени злонамерени действия
или груба небрежност.
12.4. Без да противоречи на чл. 12.2 и 12.3,
ЕИБ няма да бъде държана отговорна пред УО
на ОПРР за каквато и да е загуба или вреда
или разход, който е понесен от Холдинговия
фонд по JESSICA или за финансовото му
състояние, както и за финансовия резултат на
която и да е от операциите или неизпълнение от
страна на ФГР, Проектите за градско развитие
или изпълнителите по договори във връзка
с изпълнението на дейността по JESSICA и
допълнителните задачи, на приложимите
Правила на ЕС за структурните фондове,
други приложими правила на ЕС, приложимото българско законодателство, правилата
на ОПРР или други приложими закони.
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12.5. ЕИБ при никакви обстоятелства няма
да е отговорна, когато е предприела или не
е предприела действие, в съответствие с Инвестиционната стратегия и/или с решение на
Инвестиционния съвет и/или Указанията за
съкровищно управление или се е основавала
на информация, получена от УО на ОПРР или
Инвестиционния съвет или ФГР. ЕИБ не е
отговорна за каквито и да е загуби, дължащи
се на действие или бездействие на депозитна
банка, определена от УО на ОПРР, съгласно
параграф 1.3 на Указанията за съкровищно
управление или дължащи се на фалит на
такава банка.
12.6. УО на ОПРР няма да държи ЕИБ
виновна и ще я обезщети за всякакви задължения, щети, реални разходи, претенции или
разходи, направени от ЕИБ в резултат на
претенции на трети страни срещу ЕИБ, нейните пълномощници, служители или агенти
поради това, че ЕИБ изпълнява дейност по
JESSICA, освен в случай на умишлени злонамерени действия или груба небрежност или
бездействия от страна на ЕИБ.
13. Мониторинг, отчетност, одити
13.1. Страните се задължават да спазват
съответните им задължения по мониторинга,
отчетността и одита, определени в приложения
B, C и D, като тези приложения може да бъдат
разширявани или изменяни по друг начин.
13.2. В допълнение към нейните собствени
вътрешни правила, както е посочено в нейния
устав, ЕИБ трябва да осигури външен одит за
Холдинговия фонд по JESSICA в съответствие
с приложимите правила.
13.3. ЕИБ ще събира и предоставя на УО
на ОПРР всяка свързана информация, документи и отчети, необходими на УО на ОПРР
да изпълни всички свои задължения съгласно
приложимите национални и на ЕС правила.
Всички искания за такава информация, документи и отчети, освен в изключителни и
обосновани случаи, трябва да се получават
единство от УО на ОПРР.
13.4. ЕИБ трябва незабавно да сведе до
знанието на Инвестиционния съвет всяко
подозрение за нередност или измама на ниво
ФГР или проекти за градско развитие, което
є е станало известно.
14. Влизане в сила; прекратяване
14.1. Това Споразумение влиза в сила от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на Закона за неговата ратификация от
Народното събрание на Република България
съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията
на Република България и остава в сила три
години, ако не бъде прекратено по предвиденото в този чл. 14, до датата на издаване на
окончателния доклад за дейността по JESSICA.
В срок шест месеца преди изтичането на този
срок, Страните трябва да се срещнат, за да се

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

разберат за възможността за удължаване на
срока на това Споразумение по договореност
между Страните.
14.2. Когато съществуват основания за
евентуално виновно прекратяване, изправната
страна може да прекрати Споразумението
незабавно, като уведоми другата страна, че е
възникнало виновно прекратяване.
14.3. Виновно прекратяване може да се
обяви при следните обстоятелства:
(а) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството може да обяви виновно
прекратяване в случай, че: (i) ЕИБ не спазва
стратегията, определена в Инвестиционната
стратегия, или (ii) ЕИБ не изпълни някое от
задълженията си по това Споразумение, като
и в двата случая УО на ОПРР е изпратил предупредително писмо до ЕИБ за нарушението и
ЕИБ не е предприела действия за поправянето
му в срок шестдесет дни от получаването на
това предупреждение;
(b) ЕИБ има правото да обяви виновно
прекратяване в случай на: (i) пропуск на УО на
ОПРР да направи някоя вноска в Холдинговия
фонд JESSICA по това Споразумение, или (ii)
неизпълнение на УО на ОПРР за допълнителна
вноска в Холдингов фонд JESSICA, договорена
между Страните в одобрената рамка, или (iii)
закъснение в плащанията на дължима към
ЕИБ сума по това Споразумение, надвишаваща 100 000 евро, в срок над деветдесет дни,
или (iv) неизпълнение от страна на УО на
ОПРР на някое от основните му задължения
по това Споразумение, ако това неспазване
попречи на ЕИБ да изпълни дейността по
JESSICA в съответствие с това Споразумение,
или (v) превеждането на сумите по чл. 6 не
бъде извършено преди 31 декември 2010 г.,
при условие, че във всеки от случаите ЕИБ
е изпратила предупредително писмо до УО
на ОПРР за съответното нарушение и УО на
ОПРР не е поправило това нарушение в срок
шестдесет дни от датата на предупреждението.
При прекратяване по вина разходите по
прекратяването на това Споразумение се поемат от виновната за прекратяването страна.
14.4. Без да се отменя правото на Страните
да обявяват виновно прекратяване по всяко
време, това Споразумение може да бъде прекратено, освен по вина, чрез предизвестие
от 90 дни от всяка от Страните, валидно
най-рано от най-близката възможна дата за
прекратяване, а след нея – шест месеца от
предизвестието на която и да е страна.
14.5. Преди или след най-ранната дата за
нормално прекратяване ЕИБ може да прекрати това Споразумение, в случай че: (i) УО
на ОПРР или който и да е публичен орган в
България измени закон, наредба или административен акт, или (ii) има промяна в текста
или тълкуването на Структурните фондове на
ЕИБ, във всеки от случаите, в които, според
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основателното мнение на ЕИБ, може да има
неблагоприятно въздействие върху дейностите
или изпълнението на Холдинговия фонд по
JESSICA или върху способността на ЕИБ да
изпълни дейността по JESSICA.
14.6. При прекратяване на това Споразумение ЕИБ се освобождава от задълженията
да изпълнява програмата JESSICA от датата
на това прекратяване. Всички суми, касаещи
разходи, които ЕИБ има правото да получи за
периода преди датата на прекратяване, стават
дължими и платими от датата на прекратяването. ЕИБ се задължава да възстанови частта
от разходите, съответстваща на получената
сума за разходи за остатъчния срок на това
Споразумение, смятано от датата на прекратяването му до 31 декември на годината, в
която е прекратено (пропорционално на броя
оставащи цели месеци), в срок от петнадесет
дни от прекратяването.
14.7. При прекратяване на това Споразумение, различно от прекратяване по вина,
разходите по прекратяването се поемат от
страната, обявяваща прекратяването.
14.8. Доколкото е възможно, всички Оперативни споразумения трябва да предвиждат
възможност за възлагане или подновяване
от страна на ЕИБ и права за избор на УО на
ОПРР, за да се гарантира прехвърлянето на
тези договори към всяко лице, определено
от УО на ОПРР да замести ЕИБ, или, когато това е приложимо, на УО на ОПРР при
прекратяване на това Споразумение, така че:
(i)
всички Оперативни споразумения
да останат валидни между съответните ФГР и лицето, определено
да замести ЕИБ, или, където е
приложимо, УО на ОПРР;
(ii) всички ангажименти и задължения, предвидени във валидните
Оперативни споразумения да останат в сила по отношение на
посоченото лице, заместващо ЕИБ
или УО на ОПРР.
14.9. Без да се обезсилва чл. 14.7, при изтичане на срока или прекратяване на това
Споразумение фондовете по JESSICA, както
и всички активи, породени от изпълнението
на операциите, ще бъдат: (i) в случай на друго
избрано лице да замести ЕИБ – преведени на
него, или (ii) когато няма определено друго
лице да замести ЕИБ – върнати на УО на
ОПРР. Всички разходи на ЕИБ във връзка с
такова прехвърляне или връщане се поемат
от УО на ОПРР и се удържат от сумата за
връщане, освен ако тези прехвърляния не са
резултат на виновно прекратяване на това
Споразумение, обявено от УО на ОПРР, в
който случай тези разходи се поемат от ЕИБ.
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По искане на УО на ОПРР ЕИБ може да предостави необходимата информация на УО на
ОПРР, за да улесни трансфера от фондовете
по JESSICA Оперативните споразумения.
14.10. Датата на дължимост за превеждане
на средства по JESSICA по силата на 14.9(i)
или връщането им съгласно 14.9(ii) по-горе е:
(i)
когато съгласно Указанията за
финансите средствата се държат от
ЕИБ на срочен депозит – падежната дата на депозита, при условие че
ЕИБ е получила достатъчно ранно
предизвестие (съгласно конвенциите на междубанковия депозитен
пазар за съответната валута, но
не по-малко от два работни дни,
ако не е договорено друго с ЕИБ)
за изтичането или прекратяването
на това Споразумение преди тази
дата на падеж;
(ii)
когато съгласно Указанията за поддържане на финансите средствата
се държат от ЕИБ на депозит при
поискване, вторият работен ден от
изтичането или прекратяването на
това Споразумение;
(iii) когато съгласно Указанията за поддържане на финансите средствата
се държат от ЕИБ при условията и
сроковете на Унитарния фонд на
ЕИБ – денят, в който инвеститор
(посочен в тях) в сегмента (посочен
в тях), в който са инвестирани
средства по JESSICA, придобива
правото да получи плащания, ако
този инвеститор е дал указания за
възстановяване на инвестициите
му в този сегмент в деня на изтичане или прекратяване на това
Споразумение;
(iv) когато в съответствие с Указанията за съкровищно управление
фондовете се държат на срочен
депозит в трета страна на риск на
Холдинговия фонд по JESSICA,
по-късната дата от: (а) падежът на
депозита при положение, че ЕИБ е
получила адекватно уведомление
(в съответствие с конвенциите за
междубанковия депозитен пазар,
в съответната валута, което да
е изпратено предварително поне
два работни дни, освен ако не е
договорено дру го) за изтичане
или прекратяване на това Споразумение преди датата на такъв
падеж; и (b) вторият работен ден
след действителното изплащане на
депозита от третата страна;
(v)
когато в съответствие с Указания
та за с ък рови щ но у п ра влен ие
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фондовете се държат в безсрочен
депозит в трета страна на риск на
Холдинговия фонд по JESSICA,
последното от: (а) вторият работен
ден след изтичане или прекратяване на това Споразумение, и (b)
вторият бизнес ден след действителното изплащане на депозита
от третата страна.
14.11. Независимо от другите разпоредби
на чл. 14 при непредвидими изключителни
обстоятелства или събития извън контрола на
която и да е от Страните (различни от трудови
спорове, стачки или финансови затруднения и
подобни), включително (но не само) отмяна
или замразяване на инициативата JESSICA
по силата на акт на Европейския съюз или
друго, което не позволява на която и да е от
Страните да изпълнява някое от задълженията си по това Споразумение, не поради
грешка или пренебрегване от тяхна страна,
и което се окаже непреодолимо независимо
от всички надлежни усилия (представляващи
форсмажорни събития), страната, която се е
сблъскала с такива, е длъжна да уведоми другата незабавно с писмено известие (известие
за форсмажорни обстоятелства), като посочи
характера, вероятната продължителност и очакваните ефекти. При получаване на известие
за форсмажорни обстоятелства Страните се
задължават да проведат незабавни консултации
и да положат всички усилия за намаляване на
щетите от тях, като се подразбира, че никоя от
Страните не носи отговорност за нарушаване
на задълженията си по това Споразумение, ако
не може да ги изпълни поради форсмажорни
обстоятелства. Ако страните докажат с добросъвестни действия, че продължаването на
изпълнението по дейността по JESSICA е невъзможно или изключително трудно вследствие
на форсмажорно събитие, това Споразумение
се прекратява и се прилагат разпоредбите на
второто и третото изречение в чл. 14.6.
15. Разрешаване на спорове и приложимо
законодателство
15.1. Страните по това Споразумение ще
се подчиняват на Съда в Европейския съюз.
15.2. Това Споразумение е подчинено на
общите правни принципи на страните членки
така, както са тълкувани или бъдат тълкувани
от Съда на Европейските общности.
16. Заключителни разпоредби
16.1. Всички предизвестия или кореспонденции от едната страна към другата трябва
да са в писмена форма и ще се връчват с
препоръчано писмо или по факс (с потвърждение на излъчването), което ясно упоменава
Холдинговия фонд по JESSICA за България
на следните адреси:
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Ако е до УО на ОПРР:
Лиляна Павлова
Замес т н и к-м и н ис т ър на рег иона л но т о
развитие и благоустройството и ръководител
на УО на ОПРР
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, София 1202, България,
ул. Кирил и Методий 17 – 19
Факс № 00359 2 987 7450
Ако е до ЕИБ:
Европейска инвестиционна банка
На вниманието на: Мениджър проекти,
Холдингов фонд JESSICA
Бул. Конрад Аденауер 100
L-2950
ЛЮКСЕМБУРГ
Факс № +352 4379 63099.
С копие до мениджъра на проекти към
ЕИБ в качеството му на лице за контакти в
България.
Всяка от Страните се задължава да уведоми
другата писмено и незабавно за промени в
горните адреси. До получаването на известията
за промени всяка от Страните има правото
да връчва предизвестия на последния даден
є по надлежния ред адрес.
16.2. Това Споразумение е цялостно споразумение меж ду Страните и замества и
обезсилва всички предходни споразумения.
16.3. Допълненията към това Споразумение
ще се извършват в писмена форма и влизат
в сила от подписването им от двете Страни
по него.
16.4. Ако някоя клауза от това Споразумение е или стане, или бъде обявена като
противоречаща на закона, невалидна или
неприложима в цялост или частично, валидността и приложимостта на останалите клаузи
в Споразумението няма да бъдат засегнати.
Ако някои противоречащи на закона или
неприложими к лаузи биха били законни,
приложими или валидни, ако част от тях бъде
заличена, клаузата остава приложима след
нужното изменение в нея, за да отговаря на
намеренията на Страните.
16.5. Страните ще преговарят добросъвестно
и ще подписват изменения в това Споразумение, когато се появи нужда от или желание за такива при промяна в Регламента на
ЕС за Структурните фондове или в закони,
нормативни или административни актове на
Република България.
16.6. Това Споразумение се подписа в 4
оригинални екземпляра на английски и български език, всеки от които има силата на
автентичен оригинал. В случай на несъответствие английската версия ще има предимство
и ще се счита за меродавна.
За правителството на
Република България:
Росен Плевнелиев – 	
министър на регионалното развитие и
благоустройството

За Европейската
инвестиционна банка:
Матияс Колац-Аанен –
вицепрезидент
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Приложение A
Инвестиционна стратегия за България
Холдинговият фонд по JESSICA за България
се състои от самостоятелен блок от средства,
управлявани от ЕИБ, и основната му цел е
да осигури чрез Фондовете за градско развитие по JESSICA капитал (или квазикапитал),
заеми и гаранции за допустими Проекти за
градско развитие в България. „Проекти за
градско развитие“ се определят като „ПЧП
и други проекти, включени в интегрираните
планове за устойчиво градско развитие“ (чл. 44,
Регламент 1083/2006).
Съгласно Регламента за прилагане 1828/2006
тази Инвестиционна стратегия и планирането
са утвърдени в контекста на Инициативата
JESSICA с цел определяне на координиран
подход и сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в качеството му на съответния
управляващ орган („Управляващ орган“) по
Оперативна програма „Регионално развитие“
за България (ОПРР) и ЕИБ в пряко сътрудничество с Европейската комисия по изготвянето, програмирането и изпълнението на
Инициативата JESSICA в контекста на OПРР.
Разширяването на ЕС до 27 страни членки
има важни последствия за динамиката в европейските градски райони. Установяването
на единен пазар чрез улесняване на потока от стоки, капитали и население в едно
общо икономическо пространство вече има
значително въздействие върху процесите на
промяна в населените места, като съдейства
за разрастването на икономически силните
райони за сметка на свиването на останалите.
Повишената мобилност, свързана с инвестициите и транспортната инфраструктура,
новите технологии и промените в навиците,
както и паралелните процеси на глобализация
в контекста на застаряващото население в
Европа, включително рязкото увеличение на
съотношението работещи/пенсионери в някои
от страните членки, ускориха демографската
промяна. Ето защо бъдещите промени в населението на европейските градове няма да
са следствие на естествен прираст, а по-скоро
на чиста миграция като функция на производителността, заплащането и качеството на
живот в различните региони, както и на конкурентността на отделните населени места, за
което ХФ по JESSICA и ФГР предлагат мощен
инструмент за овладяване на този процес.
О с в ен т ов а у р б а н ис т и ч н ат а д и н а м ика – увеличение/намаляване на населението,
и икономическата тежест ще се определят
от способността на градовете да действат
като високопродуктивни центрове за услуги,
способни да задържат и привличат човешки
ресурс, фирми и стопански дейности в общ
смисъл. Нормално е да се приеме, че про-
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цесът на ускорена урбанизация ще засегне
стабилността – икономическа, екологична и
социална – на европейските градове и схемата
на заселеност на Европа. Поради това е важно
този процес да се управлява внимателно чрез
въвеждане на нови носители на инвестиции.
Чрез експлоатирането на Инициативата
JESSICA за ускоряване на оползотворяването
на Структурните фондове със създаването
на система от ФГР в България е от особена
важност да се подкрепят инвестициите за
устойчиво преобразуване на населените места
и да се постигне (чрез по-конкурентни, социално приобщаващи и устойчиви градове)
една от дългосрочните цели в Лисабонския
план за действие. В по-краткосрочен план
бързото създаване на ФГР, които обединяват
ресурсите от Структурните фондове и задействат други източници на финансиране, ще
допринесе за облекчаване на последствията от
сегашната финансова криза за инвестициите
в селищата, които са практически прекратени
в много държави, особено от участниците в
частния сектор. В тази връзка изглежда, че
градските инвестиции от частния сектор са
особено засегнати.
Управляващият орган и ЕИБ се споразумяват за следните стратегически цели на ХФ
JESSICA за България:
– да подпомагат кохезионната политика на
ЕС в контекста на градското възстановяване;
– да създават възможности за различни
форми на публични проекти за градско развитие и/или публично-частни партньорства
в сферата на градското развитие;
– да подпомагат откриването и финансирането на устойчиви решения на градските
проблеми в средносрочен и дългосрочен план.
Горните стратегически цели ще се постигнат
чрез ХФ по JESSICA за България с вноски
във Фондове за градско развитие (ФГР) в
съответствие с Инвестиционната стратегия.
1. Целеви сектори на икономиката
ХФ по JESSICA е предназначен да инвестира в операции за осъществяване на дейности,
свързани с проекти за градско развитие, включително в потенциала за възстановяване на
необлагодетелствани градски райони и работа
по основната инфраструктура, енергийните
мрежи, енергийната ефективност и др.
Проектите за градско развитие, предвидени в регламентите на ЕС, са инвестиционни
инициативи, които предоставят на населените
места следните подобрения и услуги:
– подобряване на социалната интеграция;
– подобряване на мобилността;
– по-добро управление на енергоснабдяването и енергийна ефективност;
– увеличено използване на възобновяема
енергия;
– рехабилитиране на индустриални и западнали райони;
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– развитие на високотехнологични системи
и инфраструктура с добавена стойност;
– осигуряване на сгради, инсталации и
оборудване за производствени дейности;
– жилищна политика в рамките, определени
от регламентите на ЕС;
– социална, образователна, култу рна и
здравна инфраструктура;
– подобряване на градската физическа
среда;
– градски транспорт.
2. НСРР на България за програмния период
2007 – 2013 г.
Седем оперативни програми (ОП) бяха
отворени за програмния период 2007 – 2013 г.
в Българи я с общо финансиране от ЕС,
възлизащо на 6,7 милиарда евро, от които
1,361 милиарда евро от ЕФРР са отредени
за Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР).
Проектите, финансирани с инструмента
JESSICA, трябва да отговарят на множество
принципи, определени от страните членки и
одобрени от Европейската комисия. В България тези основни критерии са определени
от УО на ОПРР за дейности, които:
– са избираеми според целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОПРР;
– са част от интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (вж. бележката по
ИПУГР);
– се очаква да генерират известни приходи;
– се очаква да насърчат положителна социална и икономическа промяна.
Допустимостта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР е допълнително разделена на следните
пет операции:
– операция 1.1. Социална инфраструктура;
– операция 1.2. Жилища;
– операция 1.3. Подобряване на физическата
среда и превенция на риска;
– операция 1.4. Системи за устойчив градски транспорт.
Допустими по JESSICA са инвестиции,
отговарящи на целите на Приоритетна ос 1
на ОПРР, които могат да включват всяка от
избираемите по Приоритетна ос 1 дейности,
индустриални зони, бизнес и търговски центрове и центрове за забавление, спортни съоръжения и други публично-частни партньорства
и градски проекти. По принцип тези проекти
трябва да генерират приходи.
Първоначален списък на проектите за потенциална подкрепа с инструменти по JESSICA
бе посочен като част от Проучване на осъществимостта на JESSICA в България след
проучване между представители на местните
власти, неправителствени организации (НПО)
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и бизнес организации в седемте най-големи
града в България (София, Бургас, Плевен,
Пловдив, Русе, Стара Загора и Варна).
3. Интег рирани планове за устойчиво
градско развитие
Изискването относно това подкрепата от
JESSICA да е ограничена само за градски
проекти, съгласно тук определеното, е един от
основните стълбове на инструмента JESSICA.
Формата и конкретното съдържание на Интегрираните планове за устойчиво градско
развитие (ИПУГР) трябва да са разработени
на национално равнище. УО на ОПРР и общините са работили съвместно за създаването
на ясна и проста методика за изготвяне на
ИПУСР, които не дублират съществуващите
планови документи, но ги допълват чрез прилагането на интегриран подход за някои части
на градските територии, за да се постигнат
общи усилия и концентриране на ресурсите за
решаване на техните икономически, социални
и екологични проблеми.
Очаква се МРРБ да публикува покана за
предложения от общините за използване на
безвъзмездна финансова помощ за подобряване на сегашните им планови инструменти.
Този процес се очаква да започне в третото
тримесечие на 2010 г.
Българското законодателство прави разлика между два паралелни процеса на планиране,
регулирани от два отделни закона: териториално планиране (регулирано от Закона за
устройството на територията) и политика за
регионално развитие (регулирана от Закона
за регионално развитие). Териториалното
планиране се осъществява на ниво град чрез
териториални планове, общ устройствен план
и подробни устройствени планове. (Политиката по регионално развитие се осъществява
чрез система от координирани стратегии и
планове за различните териториални структури – регионални, областни и общински.)
Всеки проект по JESSICA трябва да съответства на Общите устройствени планове/
подробни устройствени планове и Общински
план за развитие, които се считат за Интегрирани планове за градско развитие, съгласно
чл. 43. 1 (b) от Регламент 1828/2006.
Заедно с горепосочените съществуващи
планове подходящо ще се вземат предвид и
програми за развитие, инвестиционни програми, зони, определени за възстановяване, и/
или други градски или териториални планови
документи, на които могат да съответстват
проектите.
4. Целеви географски райони
Географският обхват на инвестициите по
ХФ по JESSICA за България е ограничен в
операции, които се прилагат за седемте големи
града в България, съгласно Приложение 3 на
ОПРР, освен ако конкретните нужди и/или
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приоритети изискват друго, а именно концентриране на инвестиции в ограничени райони
под формата на пилотни програми, насочени
в конкретни дейности, концентриране върху
големи центрове или друго.
5. Целеви видове операции
Целта на ХФ JESSICA за България е да
създаде и управлява фондове, осигурени от
управляващия орган за подкрепа на устойчивите инвестиции в проекти за градско развитие, чрез инвестиране във ФГР в рамките на
инициативата JESSICA.
Дейностите по JESSICA трябва да се извършват с цел намиране на подходящи партньори за изграждане на ФГР и подписване на
Оперативни споразумения. Процесът на избор
трябва да отчита препоръките на проучването,
основани на потенциалното приложение на
JESSICA в България и на опита и познаването на пазара от страна на ХФ по JESSICA
в България.
С одобрението на Инвестиционния съвет,
когато се изисква по Финансовото споразумение, за българския ХФ ЕИБ оценява, избира
и официално акредитира ФГР на базата на
техните бизнес планове, представени є в
съответствие с Регламента на ЕС за Структ у рните фондове. Процеду рата за подбор
трябва да отговаря на Процедурите на ЕИБ
за избор на ФГР.
Критериите за подбор се одобряват от Инвестиционния съвет и може да включват следните общи, финансови и проектни критерии:
Общи критерии
 Съответствие на Инвестиционната стратегия на ФГР с приоритетите на ОПРР,
ясно определение на целите, сферата на
дейност и период за изпълнение;
 Доказана собственост в структурата на
ФГР, включително съфинансиращите
партньори и/или акционери;
 Опит, компетентност и ефективност на
управлението;
 Адекватен и подходящ вътрешен контрол, счетоводство и отчетност.
Финансови критерии
 Финансовото състояние на инвеститорите и другите партньори във ФГР;
 Обосновани прогнози за паричните
потоци и доказателства за достатъчна
възвръщаемост;
 Оперативен бюджет на ФГР, включително хонорари за управлението му;
 Мерките за излизане на ФГР от инвестициите в проекти за градско развитие;
 К лаузи за закриване на ФГР, включително последващото използване на
ресурсите, върнати във ФГР от инвестиции или останали след извършване
на всички гаранционни плащания.
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Kритерии за избор на проекти
 Зрялост на списъка с проекти и съответствие на проектите със стратегическите
цели на настоящата Инвестиционна
стратегия и целите и избираемите дейности по ОПРР;
 Съответствие с основните Общи устройствени планове/устройствени планове и
общинските планове за развитие, които
се считат за интегрирани планове за
градско развитие, съгласно чл. 43. 1 (b)
на Регламент 1828/2006. Заедно с горепосочените съществуващи планове подходящо ще се вземат предвид и програми
за развитие, инвестиционни програми,
зони, определени за възстановяване, и/
или други градски или териториални
планови документи, на които могат да
съответстват проектите;
 Степен на икономическа възвръщаемост
от проекта, включително социални и
екологични ползи, нетното въздействие
на проекта в съответния район и извън
него, ако той не се осъществи;
 Изпълнение на съответните мерки по
проекта (производителност и резултати), посочени в ОПРР и задължаващи
управляващия орган по съответното
законодателство.
Потенциалните ФГР трябва да са учредени
като:
– акционерно дружество;
– дружество с ограничена отговорност (т.е.
ПЧП за проекти за градско развитие);
– инвестиционни фондове;
– самостоятелни финансови единици в
рамките на финансова институция;
– други организационни форми, които изискват специално регулиране/статут.
Целевите ФГР може да са:
А. Финансови институции
ФГР, създадени от банки, могат да бъдат
под формата на самостоятелни юридически
лица, както и като самостоятелни финансови
единици в рамките на съществуващи институции, при положение че се прилагат нужните
счетоводни правила, които правят разлика
между инвестираните във ФГР ресурси от
тези, които са били налични преди това в
институциите. По принцип всички банки, работещи на българския пазар, могат да станат
кандидати за ФГР, но предпочитания ще се
дават на отговарящите на следните критерии:
 опит в управление на фондове за развитие от частен или публичен характер,
особено на фондове за градско развитие,
жилища, недвижими имоти, енергийна
ефективност и други, отнасящи се до
регионалното и местното развитие;
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опит в сътрудничеството с българските
публични органи, по-конкретно с общини и местни власти;
опит във финансирането на проекти в
инфраструктурата, недвижимите имоти,
жилищата, общинските услуги, социа лната/общест вена инфраст ру к т у ра,
енергийната ефективност;
готовност да подпомогнат ЕФРР с допълнителни средства;
силно присъствие и история в България.

B. Съществуващи търговски инвестиционни
фондове/управители на фондове
Съществуват управители на фондове, работещи в България и други държави, които
могат да създадат ФГР. Предимството на този
вариант е, че тези управители на фондове имат
нужните технически и организационни умения
и капацитет за разпростиране в сравнително
нова насока на дейността си, тъй като управлението на различни фондове е основната
им дейност. С оглед на разнообразието в
този сектор следва да се даде приоритет на
мениджъри, които:
 имат опит в управлението на публични
фондове;
 имат адекватни аналитични умения
в следните сектори: инфраструктура,
недвижими имоти, жилища, общински
услуги, социална инфраструктура, енергийна ефективност; и
 док а ж ат у мен ие да и ден т ифи ц и рат
градските проекти не само според търговските критерии, но и в по-широките
кохезионни рамки, залегнали в ОП.
Създадените от професионални управители
на фондове ФГР може да бъдат учредени като
самостоятелни юридически лица по съответните разпоредби на българското законодателство.
Това ще означава допълнителна сигурност под
формата на специфични за сектора разпоредби,
отнасящи се до инвестиционните фондове.
C. Публични агенции и други публични
институции
Тази група включва агенции за регионално
развитие, фондове за саниране в градовете,
сдружения за жилищно настаняване и други обществени организации, ангажирани с
различни обществени начинания. Те често
работят чрез съчетаване на държавни и частни
средства за постигане на обществени цели,
което се смята за тяхно голямо предимство.
Малко от тях обаче имат подходяща структура
и ноу-хау за управление на проекти с голям
мащаб и сложност. Този организационен и
технически капацитет следва да бъде един
от основните критерии при избора на такива
институции като кандидати за ФГР.
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D. Други
ХФ по JESSICA за България е отворен за
дискусии с представители на други сектори,
които искат да заявят интереси да станат
ФГР. Във всички случаи определянето на
подходящи кандидати ще включва проверка
на съответствието им със следните основни
критерии за избор:
 надеждност и репутация;
 опит в управлението на финанси;
 опит в инвестициите в ПЧП и/или
проекти за градско развитие;
 разбиране на целите на управляващия
орган на ОПРР;
 организационен капацитет.
Условията и сроковете за вноските по операциите на ХФ по JESSICA за България ще
бъдат уточнени в оперативно споразумение и
одобрени от Инвестиционния съвет подробно
съгласно Споразумението за финансиране.
Потенциални кандидати с проекти могат
да бъдат:
– общини;
– инвеститори в недвижима собственост;
– асоциации на живеещите;
– публично-частни партньорства;
– други.
6. Инвестиционни продукти
Капиталът на ХФ по JESSICA ще се инвестира под различни форми на финансови
продукти.
С цел въвеж дане на възмож но повече
иновации в сферата на проектите за градско
развитие УО на ОПРР чрез наличния ХФ по
JESSICA за България ще използва всички
възможни видове продукти на финансовия
инженеринг, предвидени в съответните регламенти за Структурните фондове на ЕС,
включително:
А. Инвестиции във Фондове за градско
развитие под формата на дялов капитал, заеми,
гаранции или съчетание на същите;
B. Инвестиции от ФГР в публично-частно
партньорство или други проекти, включени
в интегриран план за устойчиво градско
развитие.
Предвид на това, че инициативата JESSICA
е една от първите по рода си на българския
пазар, проучването за осъществимостта на
JESSICA в България подсказва нуждата от
създаване на ХФ по JESSICA, за да се подкрепи
стартирането на инициативата и след това да
се изгради основна структура от ФГР, която
може да се определи по етапи с нарастваща
степен на комплексност според преценените
нужди. В този контекст може да се предвиди
приблизително 40 % от фондовете по JESSICA
да се определят за София, а останалите 60 %
да се разпределят за проекти в останалите
шест големи града – Пловдив, Стара Загора,
Бургас, Варна, Русе и Плевен.
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7. Инвестиционни лимити (максимални
и минимални проценти, планирани за поддържане)
А. Ограничение върху броя на операциите:
няма горна или долна граница за броя на
операциите, които трябва да бъдат завършени.
B. Ограничения относно географския район: ХФ по JESSICA ще инвестира само в
операции, осъществявани на територията на
България.
C. Ограничения на разнообразието: ХФ
по JESSICA за България няма ограничения
за разнообразието.
D. Ограничения относно правното съответствие: ХФ по JESSICA за България ще
инвестира само в операции, които отговарят
на приложимата правна рамка. Като цяло те
трябва да са гарантирани, актуални, с всички
разрешения, лицензии и/или пълномощия
според необходимостта, съответстващи или
отговарящи на приложимата законова рамка.
E. Процентно участие в случай на капиталови инвестиции: няма горна или долна
граница за участието в операции.
8. Контрол на инвестициите
Всяка инвестиция на ХФ по JESSICA за
България във ФГР трябва, когато е възможно
и подходящо, да предвижда участие на ХФ
по JESSICA в съответните управителни органи чрез назначаване на поне един член на
Съвета на директорите или Изпълнителния
съвет на основания ФГР (или всяка друга
изпълнителна комисия в случай на самостоятелна финансова единица в банка), за да се
подпомогне управлението на дружеството и
да се защитят интересите на ХФ по JESSICA
за България с цел:
а) принос в изпълнението на предложенията и постигане на целите в бизнес плана
или други приложими документи;
б) сътрудничество с дружеството за успешно изпълнение на проектите му, като се
подпомага управлението;
в) търсене на най-добрата форма за намаляване на инвестициите за ХФ JESSICA за
България.
ЕИБ, ако счете за препоръчително в интерес на ХФ по JESSICA за България и при
одобрение от Инвестиционния съвет, може
да назначи външни съветници на административните органи по операцията и/или
други заинтересовани лица за запазване на
интересите на управляващия орган.
9. Потенциално участие на ЕИБ
Независимо от управлението на Холдинговия фонд по JESSICA за България ЕИБ може
да реши да предостави финансова подкрепа за
ФГР или проекти за градско развитие, финансирани от JESSICA в България, под всякаква
форма, избрана от ЕИБ съгласно собствените
є правила и процедури, и в границите, определени от приложимите правила.
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10. Заключителни разпоредби
ЕИБ има квалификацията да анализира
съответните рискове преди вземането на
решение за инвестиране от страна на ХФ по
JESSICA за България. Независимо от това
ЕИБ може да прибегне до услуги на външни
съветници за коректната им оценка, когато
счете това за уместно и в интерес на ХФ по
JESSICA за България.
След споразумение между страните Инвестиционната стратегия може да бъде преразгледана, отчитайки:
· и н т ег ри ра н и п ла нове за ус т ой ч и во
градско развитие или други стратегии
за градско развитие;
· съответна промяна в основните Регламенти на ЕС за структурните фондове
или национа лното законодателство,
засягащо JESSICA (включително, но не
само, Регламентите на ЕС за структурните фондове), или тълкуването им;
· евентуална промяна в ОПРР, свързана
с дейностите, подкрепяни чрез Холдинговия фонд JESSICA;
· препоръки, дадени от Инвестиционния
съвет;
· други обстоятелства, които по обосновано мнение на ЕИБ или УО на ОПРР
оправдават такова изменение.
Ако бъде сметнато, че такова изменение
е необходимо, ЕИБ представя проект на
ревизирана Инвестиционна стратегия пред
Инвестиционния съвет за одобрение съгласно
чл. 5.6.
Приложение Б
Мониторинг на изпълнението съгласно приложимите правила
1. Дефиниция
Мониторингът е процес, чрез който се
набира финансова и нефинансова информация за дейността по JESSICA и се анализира
работата на Холдинговия фонд JESSICA в
светлината на заявените цели, бюджета и
работния план и спазването на правните и
договорните изисквания.
2. Цел
Мониторинговият процес трябва да осигурява за Инвестиционния съвет и управляващия
орган нужните данни, на базата на които
управляващият орган може да удостовери, че:
· изпълнението на дейността JESSICA:
i) отговаря на съответните изисквания,
по-конкретно на Регламентите на ЕС за
структурните фондове (и приложимото
законодателство в България), и ii) включва, когато е приложимо, нужните мерки
за събиране на достатъчна информация
по правилата за държавната помощ;
· се следват целите, определени за инициативата JESSICA.
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3. Основен принцип
Мониторинговият процес включва периодични проверки и измерване на напредъка
чрез подходящи инструменти за посочване
на отклоненията и риска от несъответствие,
за да се предприемат корективни действия,
когато е необходимо.
4. Основни изпълнители
Изпълнението на JESSICA се базира на
редица решения и действия, които се извършват от последователно подредени действащи
лица: Комисията, Сертифициращия орган,
Управляващия орган на ОПРР, ЕИБ, Холдинговия фонд JESSICA, ФГР и проекти за
градско развитие.
5. Общи насоки
· Мониторингът във връзка с Инвестиционната стратегия на Холдинговия фонд
по JESSICA се осъществява от EIB,
Инвестиционния съвет и УО на ОПРР.
· Мониторингът по прилагането на операциите се осъществява от ЕИБ и управляващия орган на ОПРР.
· Мониторингът на операциите по JESSICA
включва вътрешни и/или външни действия, извършвани от различни лица по
„стъпаловидна“ структура, която осигурява контрол на изпълнението на всяко
стъпало от висшестоящо лице.
· ЕИБ се грижи Оперативните споразумения да съдържат нужните разпоредби, които є дават правото да събира
съответна информация от ФГР, за да
извършва адек ватен мониторинг на
операциите, включително съответната
информация от проекти за градско развитие, подпомагани по JESSICA. ЕИБ
има грижата Оперативните споразумения да предвиждат правото на ЕИБ
и Управляващия орган да извършват
мониторингови посещения във ФГР и
проекти за градско развитие, получаващи финансова помощ от Холдинговия
фонд JESSICA.
6. Инструменти за мониторинг, прилагани
от Холдинговия фонд JESSICA
Очаква се мониторинговите инструменти,
използвани от Холдинговия фонд по JESSICA,
да включват проверки по документи, отчети,
мониторингови посещения, протоколи от
одити според случая.
В срок 6 месеца от влизането в сила на това
Споразумение ЕИБ се задължава да представи
на Инвестиционния съвет и Управляващия
орган подробности за процедурите, мониторинговия процес и информационните потоци,
използвани в рамката на мониторинговата
система на Холдинговия фонд JESSICA.
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Приложение В
Отчетност
Сист емата за о т чет нос т на дейнос т та
JESSICA е съществен елемент от мониторинговата система за JESSICA и е предназначена да осигури правилно управление на
инициативата и доколкото е възможно, да
подпомогне задълженията за отчетност на
ЕИБ или управляващия орган, изисквана от
Комисията.
ЕИБ трябва да спазва следните отчетни
процедури:
(i)
ЕИБ изготвя за всяка календарна
година дo 31 март (за пръв път
до 31 март 2011 г.) годишен отчет за извършеното, като прави
подробен ана лиз на дейност та
JESSICA, изпълнена през предходната календарна година, анализ
на напредъка чрез прилагането
на Инвестиционната стратегия и
подробна информация за развитието на операциите. Годишният
отчет за постигнатото се представя
от ЕИБ на Инвестиционния съвет
до 31 март на всяка календарна
година, който го приема след получаване на одобрение, когато е
приложимо, от УО на ОПРР.
(ii)
Годишният отчет за постигнатото
трябва да съдържа информацията,
свързана с операциите и Холдинговия фонд по JESSICA, нужна
на УО на ОПРР за изпълнение
на задълженията му за отчетност
пред Комисията в съответствие с
Регламента за изпълнението.
(iii) Годишният отчет за постигнатото
се изготвя на английски и български език.
(iv) ЕИБ изг о т вя и о т че т и за по ст иг натото на пол у годието до
30 септември на всяка календарна
година на английски и български
ези к , вк л юч и т ел но а на л из на
постигнатото, чрез прилагане на
Инвестиционната стратегия и подробна информация за развитието
на операциите, като ги представя
на Инвестиционния съвет за одобрение.
(v)
ЕИБ се грижи Оперативните споразумения да съдържат нужните
разпоредби, които є дават правото
да събира съответна информация
от ФГР, за да извършва адекватен
мониторинг на операциите, вклю-

(vi)
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чително съответната информация
от проектите за градско развитие,
подпомагани по JESSICA.
В срок от шест месеца от влизането
в сила на това Споразумение ЕИБ
и Управляващият орган договарят
подробностите по прилаганите
процедури за отчитане в рамките
на мониторинговата система на
Холдинговия фонд JESSICA, като
имат предвид съответната система,
прилагана за ОПРР.

Приложение Г
Политика за оттегляне на вноските oт ОПРР
от Холдинговия фонд по JESSICA и условия за
приключване на Холдинговия фонд JESSICA
1. Политика за оттегляне
Политиката за оттегляне на Холдинговия
фонд по JESSICA от съответните ФГР трябва
да е неразделно включена в Оперативните
споразумения и трябва да се обсъди и одобри
от Инвестиционния съвет.
Минимум шест месеца преди изтичане на
срока по това споразумение страните се срещат
за обсъждане и договаряне на възможността
за удължаване срока на това Споразумение за
нов период или за оттегляне на операциите.
Предвид на различните характеристики
на отделните предложени ФГР и като се
отчита твърде ранният етап на създаването
им, не е възможно да се изградят конкретни и подробни указания за политиката на
оттегляне. Все пак, като се има предвид, че
подробностите по стратегията за оттегляне
от Холдинговия фонд по JESSICA ще бъдат
решени на по-късен етап от Управляващия
орган и другите участващи организации според обстоятелствата, възможен сценарий за
оттегляне може да бъде:
(i)
Подновяване на Холдинговия фонд
по JESSICA чрез ЕИБ или друга
организация, или
(ii)
Прехвърляне на наличните средства към Управляващия орган или
друг определен публичен орган
или институция, работещи с ФГР.
Този списък не трябва да се смята за изчерпателен и е само пример за възможностите.
2. Револвиращ характер
В срока на това Споразумение ресурсите,
върнати в Холдинговия фонд по JESSICA от
направени от него инвестиции, изплащане на
заеми или останали след изплащане на всички гаранции, както и генерираната лихва от
паричния баланс, държан в Холдинговия фонд
по JESSICA, може да се използват повторно
от Холдинговия фонд по JESSICA в полза на
проекти за градско развитие.
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Приложение Д
Указания за съкровищно управление
1. Средствата по JESSICA, разходите за
управление, които са допълнително описани в
писмото за разходите, получавани периодично
от ЕИБ, се съхраняват по един или повече от
следните начини съгласно писмените указания
на УО на ОПРР:
1.1. Фондовете по JESSICA могат да бъдат
внесени за сметка на Холдинговия фонд по
JESSICA в един или повече сегменти, както е
договорено с УО на ОПРР по набрания инвестиционен портфейл, известен като „Унитарен
фонд на ЕИБ“ и описан в информационен
меморандум от 1 юли 2009 г., копие от който е
приложено към това Споразумение. Ако УО на
ОПРР е съгласен част или всичките средства
по JESSICA да се инвестират по този начин,
той заявява, че: (а) тази инвестиция ще бъде
подчинена на общите условия на Унитарния
фонд на ЕИБ, посочени в информационния
меморандум, като последният може да бъде
изменян и допълван понякога; и (б) му е известно съдържанието на този информационен
меморандум и конкретно раздела, озаглавен
„Рискови фактори“, и приема рисковете на
инвестиция в Унитарния фонд на ЕИБ. Във
връзка с всяка такава инвестиция ЕИБ се
задължава да предоставя на УО на ОПРР
всеки от отчетите, упоменати в Условие 13 от
Общите условия на Унитарния фонд на ЕИБ,
като те може да бъдат допълвани и изменяни
понякога на полугодишна основа или според
друга договорка. Разходите за управление и
администриране на Унитарния фонд на ЕИБ
се заплащат от авоарите на Унитарния фонд
на ЕИБ, както е описано в споменатия погоре информационен меморандум.
1.2. Фондовете по JESSICA могат да бъдат
депозирани в ЕИБ. Когато УО на ОПРР и
ЕИБ се договорят, че фондовете по JESSICA
ще бъдат депозирани в ЕИБ, срокът на депозита (безсрочен, едномесечен, тримесечен или
друг срок, предложен от ЕИБ) се определя
от ЕИБ. Лихвеният процент върху срочните депозити се определя от ЕИБ на първия
ден от съответния период и се прилага по
Фондовете JESSICA на последния ден от
съответния период. Лихвеният процент, ако
има такъв, върху безсрочните депозити се
определя и се прилага по Фондовете JESSICA
на месечна основа. Лихвата се изчислява в
съответствие с конвенциите за работните
дни и частите за преброените дни, приети от
пазарната конвенция за банкови депозити в
съответната валута. Извлечение от сметката
се предоставя на УО на ОПРР на полугодишна
база или друга, ако има договорена. Лихвата
се начислява само от датата, на която Фондовете JESSICA бъдат получени, признати и
внесени като депозит в ЕИБ.
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1.3. Фондовете по JESSICA могат да бъдат
депозирани от ЕИБ за сметка на Холдинговия
фонд по JESSICA в банка, определена от УО
на ОПРР. Във връзка с такъв депозит:
(а) УО на ОПРР ще носи цялата отговорност за избора на въпросната банка и няма
да разчита на съвети от ЕИБ. УО на ОПРР е
наясно, че депозитът може да не, по смисъла
на неговия размер или по смисъла на идентичността на депозитната банка, съответства
на стандартите, които би приложила ЕИБ при
инвестирането на собствени средства;
(b) ЕИБ няма да е отговорна за загуби
вследствие действие или бездействие на определената банка, включително невъзможност
да направи или забавяне на плащане, което
е инструктирана да направи, нито за загуби
вследствие несъстоятелност на определената
банка. Обезщетението съгласно чл. 12.5 на
Финансовото споразумение се прилага също
за всяка финансова отговорност, вреди, действителни разходи, искове или разходи, направени от ЕИБ, в резултат на определянето на
трета банка;
(c) периодът на всеки депозит (включително
всеки обновен депозит) и лихвата върху възнагражденията за депозита трябва да бъдат
договорени между ЕИБ и номинираната(ите)
депозитна(и) банка(и). Лихвата трябва да
бъде изчислена от датата на депозиране на
фондовете по JESSICA в депозитната банка;
(d) при избора на депозитна банка УО на
ОПРР ще носи цялата отговорност за съответствие с приложимите правила на ЕС и
националното законодателство за обществени
поръчки.
2. Сумите, държани в ЕИБ краткосрочно
или за пряка ликвидност и не са внесени на
база, спомената по-горе, се държат от ЕИБ като
банкер в полза на Холдингов фонд JESSICA
съгласно нормалната банкова практика.
3. Сума, деноминирана в евро и представляваща главница на разходи (съгласно
предвиденото в Писмото за разходи) в първоначалния []-годишен период на Споразумението за финансиране до изплащането є
като разходи, ще:
(а) бъде държана в ЕИБ като депозит,
таксите по нея ще бъдат средномесечната
стойност на дневния EONIA (определен като
референтна стойност за който и да е ден и
равна на ставката за денонощие, изчислена от
Европейската централна банка и показана на
страницата „EONIA“ на Ройтерс за този ден)
минус 25 базови пункта (0,25%), изчислен на
база година от 360 (триста и шестдесет) дни и
броя на изминалите дни (реално/360); таксата
върху такъв депозит се прилага спрямо него
в края на всеки месец; или
(b) бъдат управлявани в полза на Холдингов фонд JESSICA съгласно Указанията за
съкровищно управление, договорени от ЕИБ
и УО на ОПРР за тази цел.
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4. В случай че някое плащане, дължимо
по сделка, сключена по силата на тези Указания за управление на средствата, не бъде
извършено на уговорената дата, страната,
която е трябвало да извърши плащането, заплаща лихва на страната, която е трябвало да
получи плащането. Тази лихва се изчислява
на базата на стандартната меж дубанкова
практика, която към момента е представена
в Указанията за междубанкови компенсации
в Европа, публикувани съвместно от Европейската банкова федерация, Европейската
група на спестовните банки и Европейската
асоциация на кооперативните банки.
Приложение Е
Инвестиционен съвет
Страните се договарят, че Инвестиционният
съвет има правото да приема свои вътрешни
правила след консултации с ЕИБ, които трябва
да са в съответствие с това Споразумение и
заповедта за назначаването му, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, при условие че:
(i)
Инвестиционният съвет провежда
заседани я най-ма лко два пъти
годишно;
(ii)
Инвестиционният съвет се свиква
от председателя, с изключение на
първото заседание на Инвестиционния съвет, което се свиква от ЕИБ;
(iii) решенията или препоръките на
Инвестиционния съвет се приемат
с просто мнозинство на присъстващите членове на ИС (за избягване
на неразбирателство присъствието
чрез конферентни разговори или
видеоконференция се признава
за присъствие); присъствието на
всички членове на ИС е задължително (или при отсъствие на
един или повече членове – техни
заместници);
(iv) поканата за всяко заседание на
Инвестиционния съвет се съобщава на членовете на ИС с копие
до наблюдателите на ИС по факс
или електронна поща, като трябва
да бъде получена не по-късно от
десет работни дни преди насрочената дата на заседанието, или ако
случаят е спешен, не по-късно от
два работни дни преди насрочената
дата на заседанието;
(v)
поканата трябва да съдържа поне
датата, мястото и дневния ред на
заседанието;
(vi) присъствие на заседанието е позволено и чрез конферентен разговор
или видеоконференция, при положение че председателят е убеден
в самоличността на съответното
лице;
(vii) председателят има право да открие дискусията по всяка точка от
дневния ред, да регулира дебата, да
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включва нови точки, ако всички
присъстващи членове на ИС са
съгласни, и да удостоверява вота;
(viii) Инвестиционният съвет може да
взема решение по чл. 5 не само в
заседание, но и с писмена процедура
или с процедура на липса на възражения (мълчалива процедура),
като тези процедури се залагат във
вътрешния правилник на Инвестиционния съвет съгласно чл. 5.11;
(ix) председателят осигурява воденето
на протокол за работата на Инвестиционния съвет; протоколът
трябва да съдържа като минимум
часа и мястото на заседанието,
както и участниците, процедурите
и приетите решения на Инвестиционния съвет; ако решението не
е единодушно, трябва да се посочи
кои са гласували за и кои против;
протоколът се подписва от всички
членове на ИС; протоколът, ако
не е предвидено друго, ще бъде
окончателно свидетелство за работата на заседанието на Инвестиционния съвет;
(x)
Инвестиционният съвет приема, а
всичките му членове, заместници
и наблюдатели подписват Правилник за поведение, който съдържа:
a. спазване от членовете на ИС
на най-високите стандарти за
етично поведение, професионализъм, почтеност, отговорност
и безпристрастност;
b. изискване към членовете на
ИС да не влизат във функции
или длъжности, които могат
да доведат до възникване на
конфликт на интереси със задълженията и отговорностите
им като членове на ИС, и да
декларират възможен конфликт
на интереси, възникнал по време на мандата им като членове,
и да се оттеглят от участие
във вземането на решения по
съответния въпрос;
c. изискване към членовете на ИС
и наблюдателите в ИС да не
разкриват поверителна информация или данни, които са им
станали известни като членове
на ИС, пред лица или организации извън Инвестиционния
съвет, различни от УО на ОПРР
и съответно ЕИБ; те остават
обвързани с това задължение и
след прекратяването на мандата им; горното задължение за
поверителност не се прилага
по отношение на информация,
която е в публичното пространство и не е виновно разкрита
от член на ИС;

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

d. изискване към членовете на
ИС, които в контекста и изпълнението на задълженията им
имат пряк достъп до вътрешна
информация или притежават
такава по отношение на който
и да е ФСР, градски проект
или компания или орган, или
за прехвърляеми обезпечения
от всякакъв вид, да не използва пряко или косвено такава
вътрешна информация за осъществяване, препоръчване или
съвет в полза или против сделки с участието на такъв ФСР,
градски проект, компаниите
или обезпеченията.
		 „Вътрешна информация“ е информация, която не е публична
и ако стане публична, може
да окаже чувствителен ефект
върх у стойност та на так ива
компании или организации или
върху цената на въпросните
прехвърляеми обезпечения.
8607

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството
на Република България и правителството на
Корейската народно-демократична република
за периода 2010 – 2013 г.
(Одобрена с Решение № 712 от 1 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
20 октомври 2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Корейската народнодемократична република, наричани по-долу
„страните“,
водени от желанието да развиват приятелските отношения между двете държави,
в изпълнение на Спогодбата за културно
сътрудничество между правителствата на двете
държави, сключена на 17 март 1970 г. в София,
се споразумяха да подпишат Програма за
сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2010 – 2013 г.,
както следва:
І. Наука и образование
Член 1
Страните активно съдействат за изпълнение на Спогодбата за научно сътрудничество,
сключена между академиите на науките на
двете държави.
Член 2
Страните поощряват обмяната помежду им
на постижения и опит в областта на науката
и технологиите.
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Член 3
Страните поощряват участието на учени и
специалисти на другата страна в международни научни конференции, семинари и курсове,
които се провеждат на техните територии.
Член 4
Страните ежегодно се информират взаимно
по дипломатически път до 30 април относно
възможностите за приемане на кандидати от
другата страна за обучение и специализации,
както следва:
А) една стипендия за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ или „магистър“ или в
образователната и научна степен „доктор“,
включваща задължително курс за изучаване
на съответния език;
Б) стипендии с обща продължителност
18 месеца за обучение, специализация или
научно изследване за студенти, докторанти,
преподаватели или изследователи с продължителност на всяка една от тях не по-малко
от три месеца.
ІІ. Култура и изкуства
Член 5
Страните поощряват установяването на
директни контакти и обмен на делегации и
експерти между културните институции на
двете държави с цел насърчаването на обмена
и сътрудничеството в областта на културата
и изкуствата.
Член 6
Страните отправят покани към делегации
и творчески колективи от другата страна за
участие в международни фестивали на изкуствата, които се провеждат на територията
на съответната страна.
Член 7
Страните поощряват организирането на
културни събития, в това число прожекции
на филми, фотоизложби и др., по повод национални празници на другата страна.
Член 8
Българската страна представя филми и
изпраща делегация за участие в Пхенянския
международен филмов фестивал.
Член 9
Страните поощряват директното сътрудничество между техните национални архивни
институции чрез обмяна на опит и информация
във връзка с архивното дело или осъществяване на допълнително взаимно съгласувани
форми на сътрудничество.
ІІІ. Радио, телевизия и печат
Член 10
Страните насърчават директния контакт,
сътрудничеството и обмяната между техните
национални институции за радиоразпръскване.
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Член 11
Страните поощряват сътрудничеството в
областта на телевизионното разпръскване на
базата на директни контакти.
Член 12
Страните развиват сътрудничеството между
съответните институции на двете държави
чрез обмяна на специалисти в областта на
печата, публикуването, издаването на книги
и разпространението на публикации.
Член 13
Страните поощряват съответните организации на другата страна да участват в
международни панаири на книгата и други
подобни събития, които се провеж дат на
техните територии.
Всяка страна изпраща на другата страна
информация, необходима при провеждането
на тези събития, не по-късно от два месеца
до откриването им.
ІV. Здравеопазване, спорта и младежта
Член 14
Страните координират обмяната на опит
и делегации и поощряват директния контакт
меж д у съответните инстит у ции на двете
държави в областта на медицината и здравеопазването.
Член 15
Страните поощряват атлети и спортни делегации да участват в международни състезания и подобен род спортни събития, които се
провеждат на територията на другата държава.
Член 16
Страните поощряват обмяната и сътрудничеството между младежите и младежките
организации на двете държави.
V. Общи разпоредби
Член 17
По взаимно съгласие между двете страни
други събития могат също да бъдат организирани, стига те да са в съответствие с целите
на тази програма.
Ако някоя от страните желае да въведе
каквито и да са промени в тази програма по
време на нейното прилагане, въпросът ще
бъде решен по взаимно съгласие.
Член 18
Институциите, свързани с прилагането на
програмата, могат да подписват споразумения
по взаимно съгласие.
Член 19
Децата на дипломатите от посолствата на
всяка от страните се обучават в държавните
и общинските средни и висши училища (с
изключение на училищата по изкуства и ме-
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дицина) на другата страна без заплащане на
такси за обучение до приключване на дългосрочната командировка в дипломатическото
представителство на техните родители и в
съответствие с нормативните разпоредби на
компетентните образователни институции.
Приемащата страна не им осигурява стипендия и настаняване в общежитие.
Член 20
Приемащата страна освобождава лицата,
приети в изпълнение на тази програма, от заплащане на такси, свързани с пребиваването им.
VІ. Финансови разпоредби
Член 21
Приемащата страна осигурява на кандидатите за обучение и специализация по чл. 4
от тази програма:
А) стипендия в съответствие с действащото
законодателство;
Б) освобождаване от такса за обучение;
В) настаняване в студентско общежитие
и право на хранене в студентски стол срещу
заплащане;
Г) достъп до библиотеки, архиви, лаборатории и други подобни.
Член 22
Всякакви финансови въпроси, свързани с
прилагането на тази програма, ще бъдат разрешавани от страните на реципрочна основа,
доколкото не е уговорено друго.
Изпращащата страна поема разходите за
международните превози, превоза на багажа
на нейните делегации и представители, както
и тяхното здравно осигуряване.
Приемащата страна поема разходите за
техния престой (настаняване, прехрана и вът
решен транспорт) в нейната държава.
Член 23
Тази програма влиза в сила от деня на
подписването є и действа за срок три години
от тази дата.
Подписана в София на 20 октомври 2010 г.
в два оригинални екземпляра, всеки един на
български, корейски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.
За правителството
на Република
България:
Милен Люцканов,
заместник-министър
на външните работи

8602

За правителството
на Корейската
народно-демократична
република:
Зо Сунг Джу,
извънреден и
пълномощен посланик
в Република България
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-814
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Китка“, в землището на гр. Белене, община Белене, област Плевен, обявен със
Заповед № 1106 от 2.12.1981 г. на председателя на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет от 254,000 дка на 275,860 дка.
2. В границите на резерват „Китка“, определени
със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с
идентификатор 03366.2.34 съгласно кадастралната
карта за землището на гр. Белене, ЕКАТТЕ 03366,
община Белене, област Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-58 от 24.09.2007 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с площ 275,860 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на резерват „Китка“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение в
Министерството на околната среда и водите и в
РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
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
8609
ЗАПОВЕД № РД-815
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност Блатото край с. Малък
Преславец, в землището на с. Малък Преславец,
община Главиница, област Силистра, обявена със
Заповед № 310 от 10.04.1986 г. на председателя
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 34 от 1986 г.),
прекатегоризирана в защитена местност и разширена със Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 48 от 2004 г.), от 1473,364 дка на 1549,425 дка.
2. В границите на защитена местност Блатото
край с. Малък Преславец, определени със запо-

ведите по т. 1, попадат имоти с номера: 000003,
000040, 002065, 002150, 002151, 002162, 002163, 021014
и 021016 от картата на възстановената собственост
за землището на с. Малък Преславец с ЕКАТТЕ
46927, община Главиница, област Силистра, с
площ 1549,425 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност Блатото край
с. Малък Преславец, в землището на с. Малък
Преславец, община Главиница, област Силистра,
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Русе.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
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
8610
ЗАПОВЕД № РД-834
от 20 септември 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Църна река“, в землището на
с. Сажденик, община Кюстендил, област Кюстендил, обявен със Заповед № 876 от 25.11.1980 г.
на председателя на Комитета по опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 101 от 1980 г.), от 1970,000 дка на 1964,305 дка.
2. В границите на резерват „Църна река“, определени със заповедта по т. 1, попадат имоти,
както следва: 010001, 010002, 010003, 010004, 010005,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Сажденик, ЕКАТТЕ 65142,
община Кюстендил, област Кюстендил, с площ
1964,305 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на резерват „Църна река“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение в
Министерството на околната среда и водите и в
РИОСВ – Перник.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
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
8611
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1310
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 № 324 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 2.12.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 25, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2100 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 30.11.2010 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.
8434

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1342
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 № 899 от 28.09.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.12.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в
трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.12.2010 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.
8435

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1390
от 1 октомври 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 № 327 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 2.12.2010 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Абдовица, общински
нежилищен имот, стопанисван от Столична община – район „Искър“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 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 30.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 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.
8436

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1400
от 8 октомври 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 № 334 от 28.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.12.2010 г. в 14 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I-306,
кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, заедно с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 136 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 600 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 2.12.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 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.
8437

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 246
от 24 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 136 от 28.05.2010 г. на Общинския съвет – Благоевград, Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната
оценка в размер 62 900 лв., без ДДС, съгласно
чл. 45, ал. 3 ЗДДС на общински нежилищен
обект: магазин 48, в Благоевград, ж.к. Ален мак,
идентификатор № 04279.625.308.1 по кадастралната
карта на Благоевград със ЗП 147 кв. м.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
(на един етап) за продажба на обект: магазин 48,
в Благоевград, ж.к. Ален мак, с идентификатор
№ 04279.625.308.1 по кадастралната карта на
Благоевград.
3. Определя минимална конкурсна цена в
размер 62 900 лв., без ДДС, съгласно чл. 45,
ал. 3 ЗДДС.
4. Одобрява конкурсната документация.
5. Конкурсната документация се закупува в
стая 316 в сградата на Община Благоевград до
12 ч. на 25.11.2010 г. след заплащане на такса
в размер 1000 лв., с ДДС, платими в брой на
касата на Община Благоевград. При получаване на документацията кандидатът представя
удостоверение за актуално правно състояние и
документ за самоличност. Конкурсната документация съдържа декларация за неразгласяване
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на информация, чието подписване е условие за
допускане до участие в конкурса. В случай на
закупуване на конкурсната документация от името
на друго лице се представя нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документацията и
за подписване на декларация за неразгласяване
на информация. Лицата, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат
за регистрация и имат право да подадат оферта.
6. В срок до 14 ч. на 25.11.2010 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят
устни или писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса в стая
316 в сградата на Община Благоевград.
7. Депозитът за участие в публично оповестения конкурс за продажба на обект: магазин 48,
в Благоевград, ж.к. Ален мак, с идентификатор
№ 04279.625.308.1 по кадастралната карта на
Благоевград, е парична сума в размер 6300 лв.
и трябва да постъпи по IBAN сметка на Община
Благоевград, № BG 71 SOMB 9130 33 13725301,
BIC – SOMBBGSE, в „Общинска банка“ – АД,
клон Благоевград, в срок до 16 ч. на 26.11.2010 г.
8. Офертите за участие в конкурса се подават в срок до 16 ч. на 29.11.2010 г. в запечатан
непрозрачен плик, върху който са отбелязани
пълното наименование на обекта на конкурса,
името (фирмата) и адресът на участника. Офертите се представят лично от участниците или от
упълномощено от тях лице с нотариално заверено
пълномощно в стая 316 в сградата на Община
Благоевград.
9. Упълномощава кмета на общината да проведе конкурса съгласно Наредбата за търговете и
конкурсите, да назначи комисия по провеждане
на конкурса, да издаде сертификат за регистрация
съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, да удължи срока за депозиране на
офертите в случаите по чл. 35в НТК, да одобри
мотивирания доклад на конкурсната комисия,
да определи спечелилия конкурса участник и
участника, класиран на второ място, и да сключи
договор за приватизация.
8536

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 253
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 063001 в м. Широко ливаде в землището на Ботевград с цел промяна
предназначението за „жилищно строителство“
съгласно приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
8462

Председател: М. Кирова
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РЕШЕНИЕ № 254
от 30 септември 2010 г.

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 005203 в м. Пръдльовец в землището на Ботевград с цел промяна
предназначението на същи я и вк лючване в
строителните граници на в.з. Зелин съгласно
приложен проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
Председател: М. Кирова
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РЕШЕНИЕ № 38-29
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на
ЕСУТ, взето с протокол № 16 от 11.06.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на кабел 20 kV за външно ел. захранване
на „Цех за сапани и текелажни изделия“ в имот
6, масив 65, местност Сулу дере, землище Меден
рудник – идентификатор 07079.9.341.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
8645

Председател: Сн. Маджарова

8463
РЕШЕНИЕ № 257
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,
осн. чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3,
чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 532030 в м. Мостеница,
землище на с. Трудовец, община Ботевград, с цел
промяна на предназначението за „застрояване на
сгради за търговски и обществени нужди“.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
Председател: М. Кирова
8496

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 38-28
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 6 от 10.03.2010 г., Общинският
съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен
план – план за улична регулация на ул. Алеко
Константинов о.т. 51 – о.т. 53 и ул. Хан Аспарух
о.т. 9 – о.т. 47а и изменение на ПУП – ПРЗ на кв.
106 по плана на ЦГЧ Бургас (нов идентификатор
07079.612.305 по КК), състоящо се в промяна на
регулационната граница на УПИ I, като същата се провежда по имотната граница на имот
07079.612.305 по КК и предвиждане на нов УПИ
II – за ТП, съгласно кафявите линии и надписи
върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: Сн. Маджарова
8644

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-11
от 20 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: Ателие, ж.к. Бр. Миладинови, бл. 41, вх. Б,
ет. 12, Бургас, с РЗП 85,47 кв. м, с начална тръжна
цена в размер 118 440 лв., стъпка на наддаване
1200 лв. и депозит за участие 11 850 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и публично частно
партньорство – Бургас, 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
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 11 850 лв.
се внася 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.
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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.
8568

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 773
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите, Решение № 569 от 28.01.2010 г. за
включване на обектите в програмата за приватизация за 2010 г. и протокол № 40 от 8.07.2010 г. на
ПК „ПСК“ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценката на експерт-оценителя за
определяне на справедлива пазарна стойност
за срок 6 месеца на самостоятелен обект – едноетажно тяло с отделен вход от комбинирана
сграда, в УПИ VІІІ, кв. 52 по плана на с. Тишевица, община Враца, с площ 170 м 2 и с право на
строеж в същия върху площ 170 м 2 и АОС – частна
№ 1044/10.08.2006 г.
ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена и стъпка на наддаване: самостоятелен обект – едноетажно тяло с отделен вход от
комбинирана сграда в УПИ VІІІ, кв. 52 по плана
на с. Тишевица, община Враца, с площ 170 м 2 и
с право на строеж в същия върху площ 170 м 2
и АОС – частна № 1044/10.08.2006 г., с начална
тръжна цена 7200 лв. и стъпка на наддаване 500 лв.
(върху крайната цена не се начислява ДДС).
2. Размер на депозита за участие в явния
търг – 10 % от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в „ОББ“ – клон Враца, по сметка
на Община Враца: BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца.
3. Краен срок за внасяне на депозита – 15 дни
от деня, следващ обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжна документация се закупува срещу
240 лв. (с включен ДДС), платими на касата в
Център за услуги и информация на гражданите в
сградата на Община Враца, ет. 1. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13
дни от деня, следващ обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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5. Място за получаване на тръжната документация – сградата на Община Враца, ет. 3, стая
№ 72 – специализирано звено за приватизация.
6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 15 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“,
в деловодството на Община Враца, стая № 48.
7. Срок за извършване на оглед на обекта – 15
дни от деня, следващ обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
8. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“, от 14 ч. в сградата на Община
Враца, ет. 3, стая № 72 – специализирано звено
за приватизация.
ІІІ. Повторен търг ще се проведе след 7 дни,
като всички посочени срокове се удължават също
със 7 дни до продажбата на обекта.
ІV. Възлага специализираното звено за приватизация да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането
на търга.
V. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия търга участник.
8569

Председател: М. Николова

РЕШЕНИЕ № 780
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, одобрява подробен устройствен
план за обособяване в масиви № 000, 088, 092 и
189 в землището на с. Лиляче и масиви № 057,
086, 134 и 135 в землището на с. Чирен на нови
урегулирани поземлени имоти – УПИ І – за добив на скални материали, УПИ ІІ – за обработка
на скални материали, и УПИ ІІІ – територия за
възстановяване и рекултивация, за изграждане
на обект „Комплекс кариера, с. Лиляче“.
8570

Председател: М. Николова

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 689
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 10, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
склад за промишлени стоки – резервни части за
селскостопанска техника, за имот 040091 – с. Петърч, местност Метилявец, ЕКАТТЕ 56215, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8464

Председател: З. Йорданова
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РЕШЕНИЕ № 690
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 1, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 674026,
гр. Костинброд, местност Рампата, ЕК АТТЕ
38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8465

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 691
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 17, ал. 1,
т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 8, т. 1,
чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109
ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 3,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
064035, с. Петърч, местност Крушите, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8466

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 692
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ
и протокол № 09 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036105, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8467

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 693
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 19 от 2009 г. на ОЕСУТ,
т. 3, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 507321,
гр. Костинброд, ЕК АТТЕ 38978, община Костинброд.

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8468

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 694
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 12 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
склад за имот 029310, гр. Костинброд, местност
Долен рид, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8469

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 695
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 20 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 11 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 101018,
с. Опицвет, местност Дорутица, ЕКАТТЕ 53607,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
8680

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ЗАПОВЕД № КО-522
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 538, взето
с протокол № 38 от 16.09.2010 г. на Общинския
съвет – Крумовград, нареждам:
1. Да се открие целодневна детска градина
„Мир“ – с. Пелин, с адрес община Крумовград,
с. Пелин, мах. Лисец № 37 , считано от 01.11.2010 г.
2. Утвърждавам численост на персонала 4,50
щатни бройки, от които: 2 щата педагогически
и 2,50 непедагогически, и бюджет за нормалното
функциониране на детското заведение.
3. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на Кодекса на труда.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йосиф Василев – зам.-кмет в Община
Крумовград.
Кмет: С. Мехмед
8643
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 20 октомври 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, в местността Мъртвата долина,
землище на гр. Плевен, община Плевен, област
Плевен, който е изложен в сградата на Община
Плевен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Плевен пред Административен съд – Плевен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
8572

Областен управител: Ив. Новкиришки

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1494
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 44 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.9.432 (стар идентификатор № 746005) в местността Черни Искър
в землището на с. Говедарци, община Самоков,
собственост на „София стар пропъртис“ – АД,
при обособена устройствена зона „Курорт – Ок“
с показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, височина
на сградите – до 10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
8612

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1351
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска собственост: обособена част от подблоково
пространство с обща застроена площ 613,80 кв.м
и съответното отстъпено право на строеж, на-
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мираща се на първия етаж на триетажна административна сграда в Силистра, ул. Черно море
1, ПИ 66425.501.8935 по кадастралната карта на
Силистра (АОС № 4746 от 15.07.2010 г.), която
включва следните обекти:
– ед но е т а ж н а с г ра д а , п р ед н а зн ачен а з а
админист ративна дейност, с идентификатор
66425.501.8935.9 и застроена площ 131 кв. м заедно
с правото на строеж върху 131 кв. м;
– самостоятелен обект, предназначен за делова
и административна дейност, с идентификатор
66425.501.8935.8.1 и застроена площ 332,8 кв. м
заедно с правото на строеж върху 332,8 кв. м и
33,36% идеални части от сграда с идентификатор
66425.501.8935.8;
– ед но е т а ж н а с г ра д а , п р ед н а зн ачен а з а
админист ративна дейност, с идентификатор
66425.501.8935.7 и застроена площ 150 кв. м заедно
с правото на строеж върху 150 кв. м.
3. Определя метод на продажба – публично
оповестен конкурс на един етап.
4. Утвърждава минимална конкурсна цена в
размер 399 583,80 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в конкурса
в размер 40 000 лв., който се внася по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на деня преди датата
на конкурса.
6. Конк у рсна док у мен таци я се пол у чава
до 16 ч. на 15-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане
на 600 лв. (с включен ДДС) по банкова сметка на общината – Банка „ДСК“ – А Д, к лон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
7. Утвърждава следните предварителни квалификационни изисквания към участниците в
конкурса:
7.1. да са юридически лица или субекти, регистрирани по съответен специален закон;
7.2. към датата на подаване на офертата потенциалният купувач да няма финансови задължения
към общината и задължения към НAП;
7.3. дружеството/субектът, регистриран по
специален закон, да представи доказателства за
финансова стабилност, за материален и кадрови
потенциал за осъществяване на дейността;
7.4. да са акредитирани за извършване на
учебно-образователна дейност към момента на
конкурса.
8. Офертите за участие в конкурса се подават
в деловодството на общината до 14 ч. на 20-ия
ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
9. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов конкурс за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
9.1. срок за закупуване на конкурсна документация – до 16,30 ч. на 40-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
9.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на деня преди датата на конкурса;
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9.3. срок за подаване на офертите за участие в
конкурса – до 14 ч. на 45-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на конкурса след закупуване
на конкурсната документация.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
8411

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 1354
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: поземлен имот с идентификатор
41143.500.2336 с площ 948 кв. м заедно с построената в имота сграда за търговия с идентификатор
41143.500.2336.1 със застроена площ 51 кв. м, намиращи се в с. Калипетрово, между ул. Марица,
ул. Искър и ул. Гълъбарника, община Силистра
(АОС № 727 от 4.08.1999 г.).
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
13 700 лв., с включен ДДС в размер 1327 лв.
5. Определя стъпка на наддаване 700 лв.
6. Утвърж дава депозит за у частие в размер 1400 лв., който се внася по банкова сметк а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане на 300 лв. (с включен ДДС) по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД, клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
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10. Търгът да се проведе на 20-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
11.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
11.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
11.3. срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
11.4. търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
8412

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 385
от 15 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 6, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
І. Приема списък на обособени нежилищни
имоти – общинска собственост, които ще се приватизират през 2010 г., и ги включва в годишния
списък за приватизация на обекти – общинска
собственост, както следва:
1. Обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12 на кота 0.00 със застроена
площ 29,75 кв.м от триетажна масивна сграда
с идентификатор 67653.915.287.001, в имот кад.
№ 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС,
кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
008 и 009, над обекта: няма, под обекта: няма,
заедно с 4,1% ид.ч. от общите части и правото на
строеж върху земята (АОС № 1351 от 16.04.2008 г.).
2. Обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.8 на кота 0.00 със застроена
площ 40,84 кв.м от триетажна масивна сграда
с идентификатор 67653.915.287.001, в имот кад.
№ 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС,
кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
010 и 012, над обекта: 006, под обекта: няма, заедно с 5,63% ид.ч. от общите части и правото на
строеж върху земята (АОС № 1352 от 16.04.2008 г.).
3. Магазин, включващ приемна и складове на
І сутерен с идентификатор 67653.918.60.1.27 със
застроена площ 58,91 кв.м, при съседни самосто-
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ятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26
и търговско помещение и складове на партерния
етаж с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена площ 89 кв.м, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта:
67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2 в жил.
блок „КЦ“ 32, в УПИ V – за жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян,
кв. Смолян, заедно с 4,7 % ид.ч. от общите части
и правото на строеж (АОС № 150 от 30.03.1999 г.).
4. Магазин, включващ склад на І сутерен с
идентификатор 67653.918.61.1.25 със застроена
площ 58,91 к в.м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 67653.918.61.1.26 и търговско
помещение на партерния етаж с идентификатор
67653.918.61.1.26 със застроена площ 89 кв.м, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над обекта:
67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил. блок „КЦ“
33, в УПИ V – за жилищно строителство, магазини, първично обслужване, жилищни групи, в кв.
2 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, заедно с
4,7 % ид.ч. от общите части и правото на строеж
(АОС № 1458 от 23.06.2009 г.).
ІІ. Приема годишна прогноза за приходите
и разходите от приватизация в Община Смолян
за 2010 г. в размер 256 400 лв. и се разпределя,
както следва:
за попълване на общински фонд за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % от общите приходи;
останалата част в размер 91 % от общите
приходи се внася в специален фонд на разпореждане на общинския съвет, като средствата по
този фонд се използват за инвестиционни цели,
включително за придобиване на дълготрайни
материални активи със социално предназначение
и за погасяване на кредитите за незавършени
обекти на строителството.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да извърши
всички необходими процедури по подготовката
на обектите за приватизация и да възложи изготвянето на правни анализи и приватизационни
оценки за тези обекти.
8413

Председател: Ив. Апостолов

РЕШЕНИЕ № 471
от 21 юли 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията
и реда за лицензиране на оценителите, чл. 7
от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Смолян, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12
на кота 0.00 със застроена площ 29,75 кв. м от
триетажна масивна сграда с идентификатор
67653.915.287.001, в имот кад. № 67653.915.287,
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представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП
на гр. Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 008 и 009, над
обекта: няма, под обекта: няма, заедно с 4,1 %
ид. ч. от общите части и правото на строеж върху
земята (АОС № 1351/16.04.2008 г.).
2. Определя справедлива пазарна стойност на
обособен самостоятелен обект с идентификатор
№ 67653.915.287.1.12 на кота 0.00 със застроена
площ 29,75 кв. м от триетажна масивна сграда
с идентификатор 67653.915.287.001 в имот кад.
№ 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС,
кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
008 и 009, над обекта: няма, под обекта: няма,
заедно с 4,1% ид.ч. от общите части и правото на
строеж върху земята (АОС № 1351/16.04.2008 г.),
като първоначална в публично оповестения конкурс в размер 13 140 лв.
3. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.8
на кота 0.00 със застроена площ 40,84 кв. м от
триетажна масивна сграда с идентификатор
67653.915.287.001, в имот кад. № 67653.915.287,
представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП
на гр. Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 010 и 012, над
обекта: 006, под обекта: няма, заедно с 5,63 %
ид. ч. от общите части и правото на строеж върху
земята (АОС № 1352/16.04.2008 г.).
4. Определя справедлива пазарна стойност на
обособен самостоятелен обект с идентификатор
№ 67653.915.287.1.8 на кота 0.00 със застроена
площ 40,84 кв. м от триетажна масивна сграда
с идентификатор 67653.915.287.001 в имот кад.
№ 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС,
кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
010 и 012, над обекта: 006, под обекта: няма, заедно с 5,63 % ид.ч. от общите части и правото на
строеж върху земята (АОС № 1352/16.04.2008 г.)
като първоначална в публично оповестения конкурс в размер 18 100 лв.
5. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на магазин, включващ приемна и складове на І сутерен с идентификатор 67653.918.60.1.27 със застроена площ
58,91 кв. м, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: няма, под обекта: няма, над
обекта: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26, и търговско помещение и складове на партерния етаж
с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена
площ 89 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта:
67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2, в жил.
блок „КЦ“ 32, в УПИ V – за жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян,
кв. Смолян, заедно с 4,7 % ид. ч. от общите части
и правото на строеж (АОС № 150/30.03.1999 г.)
6. Определя справедлива пазарна стойност
на магазин, включващ приемна и складове на
І сутерен с идентификатор 67653.918.60.1.27 със
застроена площ 58,91 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26,
и търговско помещение и складове на партерния
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етаж с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена площ 89 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта:
67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2, в жил.
блок „КЦ“ 32, в УПИ V – за жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян,
кв. Смолян, заедно с 4,7 % ид. ч. от общите части
и правото на строеж (АОС № 150/30.03.1999 г.)
като първоначална в конкурса в размер 76 700 лв.
7. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на магазин, включващ
склад на І сутерен с идентификатор 67653.918.61.1.25
със застроена площ 58,91 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж: няма,
под обекта: няма, над обекта: 67653.918.61.1.26 и
търговско помещение на партерния етаж с идентификатор 67653.918.61.1.26 със застроена площ
89 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: няма, под обекта: 67653.918.61.1.25,
над обекта: 67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил.
блок „КЦ“ 33, в УПИ V – за жилищно строителство, магазини, първично обслужване, жилищни
групи, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян,
заедно с 4,7 % ид. ч. от общите части и правото
на строеж (АОС № 1458/23.06.2009 г.).
8. Определя справедлива пазарна стойност
на магазин, включващ склад на І сутерен с
идентификатор 67653.918.61.1.25 със застроена
площ 58,91 кв.м, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма,
над обекта: 67653.918.61.1.26, и търговско помещение на партерния етаж с идентификатор
67653.918.61.1.26 със застроена площ 89 кв. м, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над обекта:
67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил. блок „КЦ“
33, в УПИ V – За жилищно строителство, магазини, първично обслужване, жилищни групи, в кв.
2 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, заедно с
4,7 % ид. ч. от общите части и правото на строеж
(АОС № 1458/23.06.2009 г.), като първоначална в
конкурса в размер 74 200 лв.
9. Открива процедура за приватизация чрез
публично оповестен конкурс за продажба на
общински нежилищни имоти, невключени в
капитала на общински търговски дружества по
т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
10. Цената се оферира и заплаща в левове
съгласно условията, посочени в конкурсната документация и проектодоговора за приватизационна
продажба на имота.
11. Определя условия на публично оповестените
конкурси по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
11.1. Минималната конкурсна цена не може
да бъде по-ниска от първоначално обявената в
т. 2, 4, 6 и 8.
11.2. Начин на плащане – еднократно, до деня
на сключване на договора за покупко-продажба
по банкова сметка на Община Смолян. Правото на собственост върху имота се прехвърля на
купувача с плащането на цената по силата на
приватизационния договор.
11.3. Инвестиции, които ще се вложат в помещенията, след приватизацията им в срок 3
години от датата на сключване на приватизационния договор.
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11.4. Работни места – разкриване на нови
работни места за срок 3 години от датата на
сключване на приватизационния договор.
12. Утвърждава депозит за участие в размер
10 % от първоначалната цена за обектите, както следва: за първи обект – 1314 лв., за втори
обект – 1810 лв., за трети обект – 7670 лв., и за
четвърти обект – 7420 лв. Депозитът се превежда
по сметка BG 29 IORT80193350005000, при ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Смолян, BIC код IORTBGSF.
Срокът за внасянето му е до 19-тия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Ако 19-тият ден не е работен, за краен
срок се приема първият следващ работен ден.
13. Конкурсна документация се получава в
стая 233 в сградата на общинската администрация, Смолян, срещу 200 лв., с ДДС, за всеки
обект, платими в брой в касата на Община
Смолян – стая 424.
14. Срокът за закупуване на конкурсна документация е до 16 ч. на 18-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 18-тият ден е неработен, за краен срок се
приема първият следващ работен ден. В публично
оповестения конкурс могат да участват при равни
условия всички юридически и физически лица,
закупили конкурсна документация. Физическите
и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридически лица,
включени в списък по Закона за информация
по необслужвани кредити, не се допускат до
участие в приватизацията, освен ако са погасили
задълженията си.
15. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса в срок до
18-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“, като приватизиращият
орган изготвя писмен отговор в срок от 3 дни.
16. Срокът за извършване оглед на посочените
обекти е всеки работен ден до деня, предхождащ
публично оповестения конкурс.
17. Офертите се подават до 16 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в деловодството на Община Смолян в непрозрачен плик, върху който се
отбелязват пълното наименование на обекта на
приватизация, името (фирмата) и адресът на
подателя. Същите се изготвят в съответствие с
изискванията, определени в конкурсната документация, и се вписват в специален регистър. Ако
24-ият ден е неработен, за краен срок се приема
първият следващ работен ден.
18. Публично оповестените конкурси да се
проведат в стая 211 на Община Смолян на 25-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“, съответно: за първи обект от 9 ч., за
втори от 9,20 ч., за третия обект от 9,40 ч. и за
четвъртия от 10 ч. Ако 25-ият ден е неработен, да
се проведат на първия следващ работен ден. Ако
24-тият и 25-тият ден са неработни, конкурсите
да се проведат в деня, следващ деня на подаване
на документите.
19. Утвърждава конкурсни документации за
обекти по т. 1, 3, 5, 7.
20. Определя комисия за провеждане на посочените публично оповестени конкурси в състав
най-малко от трима членове, поне един от които
е правоспособен юрист – служители на общинската администрация.
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21. Упълномощава кмета да определи лицата,
участващи в комисията, както и възнаграждението им.
22. Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането
на публично оповестените конкурси, да утвърди
спечелилите участници и да подпише договорите
за приватизация с тях.
23. При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със своя заповед да организира
и проведе следваща процедура за приватизация
на имотите.
24. Допуска предварително изпълнение на
решенията на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ив. Апостолов

8414

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 456
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стрелча, реши:
1. Одобрява частично попълване на действащия
кадастрален план на гр. Стрелча на ул. Акация,
ул. Тодор Икономов, ул. Тодор Каблешков и ул.
Васил Левски.
2. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
(план за улична регулация) на ул. Акация, ул.
Тодор Икономов, ул. Тодор Каблешков и ул.
Васил Левски.
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 Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател: В. Савов

8478

31. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,17 на сто считано от 1 ноември 2010 г.
8752
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30. – Университетът за национално и световно стопанство – София, на основание Решение
№ 295 на Министерския съвет от 12.05.2010 г. и
Решение № 16 на Академичния съвет на Университета за национално и световно стопанство
от 10.02.2010 г. обявява конкурси за докторанти
редовна и задочна форма на обучение, финансирано от държавата, за учебната 2010/2011 г., по
научни специалности съгласно приложението. За
докторантура могат да кандидатстват лица, които:
1. притежават българско гражданство; 2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз
или Европейското икономическо пространство; 3.
са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
4. имат статут на бежанци; 5. са от българска
народност. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ със среден успех от дипломата
не по-нисък от „много добър“ (4,50). Кандидатите
за докторанти подават заявление до ректора по
образец в срок 70 дни от датата на обнародването
на обявата за конкурсите в „Държавен вестник“.
Заявлението се депозира в сектор „Докторантури“
към дирекция „Наука“ (каб. 2039), придружено от
следните документи: 1. автобиография; 2. диплома
за завършено висше образование – магистърска
степен (с приложението), или нотариално заверено
копие от нея; 3. удостоверение за признато висше
образование по реда на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище;
4. списък на публикации, на патенти и други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (ако има
такива); 5. документ за платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурс в съответствие
с Постановление на МС № 104 от 27.05.2010 г.
Кандидат-докторантите представят документите
си на български език. Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането
им до участие в конкурса в 20-дневен срок след
изтичането на срока за подаване на документи.
Конкурсните изпити по специалността и избран
чужд език (английски, немски, френски, испански) се провеждат не по-рано от един месец след
изтичането на срока за подаване на документите.
Кандидатдокторантският изпит по специалността
се провежда на български език.
Приложение

Шифър

Научна специалност
(тематично направление)

Брой докторантури по форми
на обучение

Катедра

редовно задочно
1

2

05.02.01

Политическа икономия

05.02.03

Народно стопанство (Регионална икономика
и администрация)

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (Банково дело)

3

4

5

2

2

Икономикс

1

Публична администрация и регионално развитие

1

Финанси
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5

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (Публични финанси)

1

Финанси

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Международни финанси)

1

Финанси

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (Финанси на социалното осигуряване)

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Теория на застраховането)

05.02.06

1

Финанси

1

1

Финанси

Статистика и демография

1

1

Статистика и иконометрия

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (Счетоводна отчетност)

1

1

Счетоводство и анализ

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност (Финансов контрол)

3

3

Финансов контрол

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

1

2

Информационни технологии и комуникации

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Европейска
икономическа интеграция)

1

МИО и бизнес

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Международна
търговия)

1

МИО и бизнес

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Международни
финанси)

1

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Международен
бизнес)

1

МИО и бизнес

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Международен
мениджмънт)

1

МИО и бизнес

05.02.10

Световно стопанство и МИО (Международни
пазари и цени)

1

МИО и бизнес

05.02.16

Икономика и организация на труда

1

Човешки ресурси и социална защита

05.02.18

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

Икономика на природните ресурси

05.02.18

Икономика и управление (Аграрен мениджмънт)

1

Икономика на природните ресурси

05.02.18

Икономика и управление (Мотивация на
човешките ресурси)

1

Индустриален бизнес

05.02.18

Икономика и управление (Управление на
разходите)

05.02.18

Икономика и управление (Антикризисно
управление на индустриалните фирми)

1

Индустриален бизнес

05.02.18

Икономика и управление (Пазарна ориентация на индустриалните фирми)

1

Индустриален бизнес

05.02.18

Икономика и управление (Стопанска логистика)

1

1

Стопанска логистика

05.02.18

Икономика и управление (Моделиране дейността на СПА и уелнес комплекси)

1

1

Икономика на туризма

1

1

МИО и бизнес

Индустриален бизнес
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5

05.02.18

Икономика и управление (Управление на
конкурентоспособността на туристическото
предприятие)

1

1

Икономика на туризма

05.02.18

Икономика и управление (Хотелиерство и
ресторантьорство)

1

1

Икономика на туризма

05.02.18

Икономика и управление (Туроператорска и
агентска дейност)

1

1

Икономика на туризма

05.02.18

Икономика и управление (Икономика на
транспорта)

3

05.02.18

Икономика и управление (Маркетинг на
недвижими имоти)

05.02.18

Икономика и управление (Финансов анализ
на фирмите за недвижими имоти)

1

Икономика на недвижимата собственост

05.02.18

Икономика и управление (Управление на
човешките ресурси в сферата на недвижимата
собственост)

1

Икономика на недвижимата собственост

05.02.18

Икономика и управление (Икономика на
отбраната и сигурността)

2

Национална и регионална сигурност

05.02.18

Икономика и управление (Ценова конкурентоспособност на търговската фирма)

1

Търговия

05.02.20

Социално управление (Управление на проекти)

1

Управление

05.02.20

Социално управление (Управление на промените)

05.02.20

Социално управление (Бизнес комуникации)

1

Управление

05.02.20

Социално управление (Управление на разходите)

1

Управление

05.02.24

Организация и управление извън сферата на
материалното производство (Интелектуална
собственост)

1

Интелектуална собственост

05.02.24

Организация и управление извън сферата на
материалното производство

1

Публична администрация и регионално развитие

05.03.06

История на България (Стопанска история)

1

05.11.01

Социология (Социология на миграциите:
транзитните миграции в новите страни –
членки на ЕС)

05.11.01

Социология (Оценка на социалното въздействие на интеграционните политики за
имигрантите в България)

1

Икономическа социология

05.11.01

Социология (Кризисна социална политика
на пазара на труда)

1

Икономическа социология

05.11.01

Социология (Социално предприемачество и
организационно поведение в условията на
икономическа криза)

1

Икономическа социология

05.11.02

Политология (Международни отношения и
външна политика)

1

05.11.02

Политология

3

Общо
8733

Икономика на транспорта
1

1

45

Икономика на недвижимата собственост

Управление

1

Политическа икономия

1

Икономическа социология

1

Международни отношения
Политология

30
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89. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за главен
асистент по 05.02.00 туризъм (туроператорство и
културно наследство) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032/69-37-20.
8456
328. – Институтът по инженерна химия при
БАН – София, обявява конкурси за: професори по:
02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория
„Химични и биохимични реактори“ – един, и
за лаборатория „Инженерно-химична системотехника“ – един; доценти по: 02.10.09 процеси и
апарати в химичната и биохимичната технология
за нуждите на лаборатория „Преносни процеси
в многофазни среди“ – един, и за лаборатория
„Химични и биохимични реактори“ – двама;
главен асистент по: 02.10.09 процеси и апарати
в химичната и биохимичната технология за
нуждите на лаборатория „Преносни процеси в
многофазни среди“ – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Института по инженерна химия,
БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, вход Б, ет. 1,
стая 102, тел. 870 42 49.
8630
83. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на м. Манилов дол, кв. 9, и парцеларен
план за язовир „Суходол – 2“, в граници: улица
с о.т. 20 – о.т. 15, източна граница на ПИ № 12;
северна и източна граница на ПИ № 242; южна
граница на ПИ № 175; река; през ПИ № 82004;
западна и северна граница на ПИ № 82170; през
ПИ № 179; източна граница на ПИ № 179 до о.т.
20. Планът е изложен в райони „Люлин“, „Овча
купел“ и „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени предложения, искания
и възражения по проекта до главния архитект на
Столична община чрез райони „Люлин“, „Овча
купел“ и „Банкя“.
8498
35. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схема на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на м. Орлова
круша, землище Горни Лозен, кв. 16, 17 и 18, в
граници: от о. т. 74 – о. т. 72 – о. т. 98 – о. т. 173;
южна граница на УПИ: ХХVІ, ХХV, ХХІ, ХХ,
ХІХ, ХІІІ и ХІІ; западна граница УПИ: ХІІ, ХІ, Х,
ІХ, VІІІ, VІІ, VІ, V, ІV, ІІІ, ІІ и І от кв. 18; улица
с о. т. 115 – о. т. 114; западна граница на УПИ І;
северна граница на УПИ: І, ІІ, ІІІ и ІV; западна
граница на УПИ V и VІ; северна граница на УПИ:
VІ, VІІ и VІІІ; западна граница на УПИ ІХ до
улица с о. т. 74. Плановете са изложени в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
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могат да направят писмени предложения, искания
и възражения по проекта до главния архитект
на Столична община чрез район „Панчарево“.
8538
57. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на м. Орлова
круша, землище Горни Лозен, кв. 10 и 11, в граници: улица с о. т. 6 – о. т. 33 – о. т. 65а; източна
граница на УПИ VІ и VІІ от кв. 11; южна граница на УПИ: VІІ, VІІІ и ІХ от кв. 11; северна,
източна и южна граница на УПИ ХІ от кв. 11;
улица с о. т. 153 – о. т. 86 до о. т. 33; улица от
о. т. 86 – о. т. 88 – о. т. 89; южна граница на УПИ:
VІІІ, VІІ, VІ и V от кв. 10; източна граница на
УПИ V и ІV от кв. 10; северна граница на УПИ:
ІV, ІІІ, ІІ и І от кв. 10; улица с о. т. 81 – о. т. 67
до о. т. 6. Плановете са изложени в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересованите лица
могат да направят писмени предложения, искания
и възражения по проекта до главния архитект
на Столична община чрез район „Панчарево“.
8539
56. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на м. Орлова
круша, землище Горни Лозен, кв. 9, 12, 13, 14,
15, 19 и 20, в граници: о. т. 72 – о. т. 67 – о.
т. 88 – о. т. 86 до о. т. 153; южна граница на
УПИ: ХІІІ, ХІІ, ХІ, Х, ІХ от кв. 20; западна граница на УПИ ІХ от кв. 20; северна граница на
ПИ № 1320022; източна граница на УПИ VІІІ;
южна граница на УПИ: VІІІ, VІІ, V, ІV, ІІ и ІІІ
от кв. 20; улица с о. т. 173 – о. т. 98 до о. т. 72.
Плановете са изложени в район „Панчарево“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени предложения, искания и
възражения по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Панчарево“.
8540
20. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелна линия 20 kVA от ВЕЛ
„Аксаково“ за захранване на КТП 20/0,4 kV“ до
ПИ № 037114 по КВС на землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по
КВС на землище гр. Аксаково, както следва:
№ 006003 – местен път на Община Аксаково,
№ 037063 – полски път на Община Аксаково,
№ 000354 – производствени бази на селското стопанство на Община Аксаково, № 037111 – производствен терен на „Милкос инженеринг“ – ООД,
и № 00035 – производствени бази на селското
стопанство на ЕТ „Рапид 48 Петър Кръстев“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на общината.
8403
20а. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка от път
II-29 „Варна – Добрич“ при км 12+400 – дясно“,
м. Въгленски път, землище с. Изворско, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга следните поземлени имоти по КВС
на землище с. Изворско: 000003 – път II клас
на държавата, 065016 и 065017 – полски пътища
на Община Аксаково, и 052042 – „Сен Гобен
Конст рак шън Продъктс Българи я“ – ЕООД.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на общината.
8404
21. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел.
захранване 20/0,4 kV в тръбна канална система
от ВЕЛ 20 kV „Крумово“ до нов КТП 20/0,4 kV
за ел. захранване на „Складове, магазини и офис
сграда“ в ПИ 052042, з-ще с. Изворско, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга следните поземлени имоти по КВС
на з-ще с. Изворско: 000097 – местен път на Община Аксаково, 065016 – полски път на Община
Аксаково, и 052042 – „Сен Гобен Констракшън
Продъктс България“ – ЕООД. Планът се намира
в сградата на общинска администрация Аксаково
и всички заинтересовани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на общината.
8632
68. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – план за регулация на
гр. Белица – фаза: Окончателен проект, в граници: урбанизирана територия на гр. Белица по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-53 от 01.04.2008 г. на АГКК – София. Планът
е изложен в заседателната зала на Общинския
съвет – гр. Белица, ул. Г. Андрейчин 15. 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 за подробен
устройствен план – план за регулация на гр. Белица, до общинската администрация – гр. Белица.
8547
22. – Община Бобошево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за изменение на подро-
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бен устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) в обхват: кв. 43 и кв. 56 по регулационния
план на гр. Бобошево, община Бобошево, с възложител Община Бобошево, който е изложен в
сградата на общината: гр. Бобошево, ул. Иван
Кепов 3, ет. 1, стая 16. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Бобошево.
8631
1. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – проектно трасе на
подземно ел. трасе 20 kV, за присъединяване на
„Фотоволтаичен парк“ в УПИ V – 044081, кв. 1, м.
Расул, към електропреносната мрежа – ВЛ 20 kV
„Росоман“, отклонение за ТП „ТКСЗ“ в УПИ ІІ – за
трафопост, кв. 6 в ПИ 044600 – Стопански двор,
землище на с. Храбърско, община Божурище,
Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до община Божурище в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8541
6. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е внесен за приемане
и одобряване изработен проект за ПУП – парцеларен план на елементите на техническата
инфраст ру кт у ра – за определ яне на т расе и
сервитут на подземна кабелна линия за СрН
(20 kV), за електрозахранване на Приемно-предавателна GSM/UMTS станция от мрежата на
БТК“ – АД – SO1465, „Zidartsi“ в ПИ № 083011,
местност Страище, землище с. Велковци, община
Брезник, област Перник. Изработеният проект
ПУП – парцеларен план, се намира в дирекция
„ТСУ“ при община Брезник и може да бъде
прегледан всеки присъствен ден. Заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Брезник
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8439
7. – Община Брезник на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ уведомява гражданите с
многогодишни жилищноспестовни влогове, че
е изготвен окончателен списък по чл. 5, ал. 1
от правилника. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на общината и на
сайта є www.breznik.info. Същият може да бъде
обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на това
съобщение пред кмета на общината.
8455
28. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4, във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрeн технически инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 4 от 18.10.2010 г.
за строителство на „Сграда на служба „Пожарна
безопасност и спасяване“ на летище Бургас“ на
основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ.
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Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8573
45. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Обходен път на гр. Враца – път І – 1 (Е79) от км
0+000 до км 6+816.60 – землища на гр. Враца и
с. Нефела, община Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“
на община Враца и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
8584
49. – Община Вършец на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът
на правоимащите жилищноспестовни вложители
е изложен пред сградата на общинската администрация, Вършец. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника за прилагане на закона съобщението
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8480
10. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Подземен кабел 20 kV за инженернотехническата инфраструктура в землището на
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград“,
в землището на с. Попско, община Ивайловград,
за следните поземлени имоти № 000069, 000085,
000086, 000160, 000254, 000260, 000266, 000288,
000513, 000558, 015007, 019017, 019019 и 020002 по
КВС на с. Попско, община Ивайловград. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Ивайловград.
8542
54. – Община Казанлък на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният
списък на правоимащите граждани, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове,
е изложен в общината, Център за информация и
услуги на гражданите. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване
пред кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
8406
23. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
ел. захранване на поземлен имот № 038029, преминаващ през поземлени имоти 000313 – пасище,
мера – общинска собственост; 000 093 и 000 080 с
начин на трайно ползване – полски пътища, всички в землището на с. Крън. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „УТ и
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СП“, стая 11 на Община Казанлък, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8543
3. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Кабел 20 kV към ВЛ 20 kV „Черни
връх“, обслужващ ТП в ПИ 070010 в местност
Български парцели в землището на с. Тръстиково,
община Камено. Проектът е изложен в сградата
на Дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Дирекция „УТАБ“, община Камено, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8544
13. – Община Карлово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява, че с протокол № 8
от 29.09.2010 г. на Комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ е приет планът на новообразуваните
имоти, изготвен на основание § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ
за земеделските земи по § 4 съгласно КВС за
землище гр. Клисура, община Карлово, които са
изложени в сградата на общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по плана и придружаващата
го документация до кмета на общината.
8574
184. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Кабелна далекосъобщителна мрежа
на ЕТ „Глобъл ком – Станко Филипов, гр. Баня,
община Карлово“, преминаваща през поземлени
имоти № 80 – път ІІ клас, публична държавна
собственост, и № 314 и 315 – насипи, публична
държавна собственост, в землището на гр. Баня.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
8583
6. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
предварителният списък за 2010 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 ЗАП
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8407
13. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
електропровод за присъединяване на фотоволтаични електрически централи в поземлени имоти
№ 000450 и № 000451 в м. Делииванов кладенец
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, и
поземлен имот № 080001 в м. Къра в землището
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на с. Ветрен, община Мъглиж, към електропреносната мрежа, изработен на основание чл. 12,
ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Присъединяването на
централите към подстанция Дъбово ще се извърши
с нови кабели 20 kV, положени в северния банкет
на път 1-6 София – Бургас в землищата на селата
Дъбово, Зимница и Ветрен. Преминаването под
пътя към подстанция Дъбово е с хоризонтален
сондаж. До подстанция Дъбово кабелът преминава
през поземлен имот № 142003 на община Мъглиж
и в сервитута на път IV клас до населеното място.
В с. Дъбово кабелът минава по улична отсечка до
УПИ I-856, кв. 87 – подстанция. През фотоволтаичната електрическа централа в поземлен имот
№ 080001 в м. Къра в землището на с. Ветрен
преминават два електропровода – „Ветрен“ и
„Мините“. В проекта е предвидено демонтиране
на съществуващите стълбове и възстановяване
на водопроводните отклонения чрез закабеляване
и изграждане на стоманено-решетъчни стълбове.
Трасето на кабела е проектирано в поземлен
имот № 000520 – полски път на Община Мъглиж. Парцеларният план е проектиран и нанесен
върху картата на възстановената собственост на
землищата на селата Дъбово, Зимница и Ветрен.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТ“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8490
12. – Община Панагюрище на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите по смисъла на чл. 5
ППЗУПГМЖСВ, утвърден на заседание на МК,
проведено на 12.Х.2010 г., е изложен в сградата
на общината – информационно табло (партера)
и стая 304, в-к „Оборище“, бр. 39, както и на
сайта на общината. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК пред кмета на общината в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“.
8588
26. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор 55871.723.43 и
55871.606.9037 по КК на гр. Перник, като: 1. С
плана за регулация ПИ 55871.723.43 се урегулира
в УПИ І-43 в кв. 615 и се отрежда за общественообслужващи дейности, ПИ 55871.606.9037 се
урегулира в УПИ І-9037 в кв. 616 и се отрежда
за общественообслужващи дейности. 2. С плана
за застрояване се определя зона на застрояване с
показатели за Смф (смесено многофункционално
застрояване) и начин на застрояване (свободно)
в новообразуваните УПИ І-43 в кв. 615 и УПИ
І-9037 в кв. 616. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
8585
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27. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на част от кв. 33 и кв. 34 по плана на с. Големо Бучино, община Перник, като: 1. С плана
за регулация се закрива улица с о. т. 170 – о. т.
175 – о. т. 176. Намалява се широчината на улица с о. т. 174 – о. т. 175. По имотните граници
на ПИ № 713, 714, 746, 747 и 748 се обособяват
УПИ ІІ – 713, УПИ ХVІІ – 714, УПИ ІV – 746,
УПИ ІІІ – 747 и УПИ ХVІІІ – 748, при което се
променя регулацията на УПИ І – 447 в кв. 34 и
УПИ ІV в кв. 33 и се унищожават УПИ V, УПИ
VІІ и УПИ VІІІ – 713, 714 в кв. 33. 2. С плана за
застрояване се определя зона на застрояване с
показатели за Жм (нискоетажно застрояване) и
начин на застрояване (свободно) в УПИ І – 447,
УПИ ІІ-713, УПИ ІV – 746, УПИ ІІІ – 747 в кв.
34 и УПИ ХVІІ – 714, УПИ ХVІІІ – 748 в кв. 33.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8586
10. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на поземлени имоти 000292, 000294
и 003048 в землището на гр. Пирдоп, община
Пирдоп, Софийска област. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 2 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8489
2. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на урегулиран поземлен имот (парцел) І – За районна болница в кв. 52 по ЗРП на
гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 2
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Пирдоп.
8587
2. – 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“.
8650
12. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация,
застрояване и план-схеми (парцеларни планове)
на елементите на техническата инфраструктура в
земеделски и горски имоти – частна и общинска

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

собственост, в местността Пчелина (Кованлъка)
по кадастралната карта на Разград и в два горски имота № 000907 – общинска собственост, и
№ 000917 – държавна собственост, в землището
на с. Благоево, община Разград. Проектът е
изложен в стая 211 на Община Разград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация, Разград.
8479
18. – Община Свищов на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че е изготвен окончателен списък на правоимащи жилищноспестовни
вложители, който е изложен в общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
8405
10. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии във връзка с изграждането на
„Фотоволтаична централа“ в имоти 046133, 046135
и 046132 в местността Пенджевишка, землището
на гр. Средец, област Бургас, и имоти 036120 и
036117, местността Пенджевишка, землището на
с. Дюлево, област Бургас, за трасе на подземен кабел 20 kV от Подстанция „Средец“ до нова възлова
станция в имот УПИ V – 120 (по ПУП – ПРЗ),
като кабелът минава през имот 00898, пресича
пътя ІІ-53 Бургас – Средец – Ямбол в регулацията
на гр. Средец, през УПИ LХVІ (за озеленяване) от
кв. 154, тротоара на уличната мрежа с о. т. 27, 25,
20, 18, 16, 490, по банкета на път ВGS2232-ІІІ-539
Средец – Дюлево, община Средец, до имот 036120,
местността Пенджевишка по КВС на с. Дюлево,
собственост на заявителя „Авгконсулт“ – ЕООД,
в североизточния край, който ще се изгради
БКТП – нов. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Средец.
8614
93. – Община Тервел на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният
проект на окончателен списък по чл. 5, ал. 1 от
правилника на правоимащите граждани, подали
документи в местната комисия до 31.12.2009 г., е
изложен на информационното табло в сградата на
общинската администрация. Списъкът подлежи
на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8548
27. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Външно ел. захранване за приемо-предавателна станция TELEMOB
35L за GSM /UMTS оборудване на „БТК“ – АД,
№ ������������������������������������������
SO����������������������������������������
1724_�����������������������������������
E����������������������������������
, намираща се в имот 050044 в землището на с. Илинден, община Хаджидимово“,
одобрен с Решение № 464 от протокол № 33 от
12.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Хаджиди-

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

мово. Проектът и решението се намират в отдел
„Устройство на територията и строителството“
стая № 301 в сградата на общинската администрация, гр. Хаджидимово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения
проект, отправени до отдел „Устройство на територията и строителството“ на общината.
8546
606. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол
№ 8 от 16.09.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана преписка с вх. № 53-00-743/08.09.2010 г. от „EVN – България“ за парцеларен план, външно ел. захранване
на обект „Жилищна сграда за сезонно обитаване“
в ПИ 66528.3.276 землище – с. Синеморец“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да подадат писмени
искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация, гр. Царево.
8589
607. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол
№ 8 от 16.09.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана преписка с вх. № 53-00-742/08.09.2010 г. от „EVN – България“ за парцеларен план, външно ел. захранване
на обект „Жилищна сграда за сезонно обитаване“
УПИ ІХ, кв. 49 (ПИ 66528.1.233) – с. Синеморец“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да подадат писмени
искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация, гр. Царево.
8590
608. – Община Царево, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с
протокол № 8 от 16.09.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана преписка с вх. № 53-00-744/08.09.2010 г. от
„EVN – България“ за парцеларен план за обект
„Електрозахранване на КРШ пред имоти ПИ
48619.6.533 и ПИ 48619.6.521“ от ТП „КПС Арапя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да подадат писмени
искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация, гр. Царево.
8591
609. – Община Царево, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с
протокол № 8 от 16.09.2010 г. на ОЕСУТ е разгледана преписка с вх. № 53-00-745/08.09.2010 г. от
„EVN – България“ за парцеларен план, външно
ел. захранване на обект „Вилни сгради“ в ПИ
48619.54.633, гр. Царево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да подадат писмени искания и възражения по парцеларния план и придружаващата го
документация до общинската администрация,
гр. Царево.
8592
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27. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект – подробен устройствен
план (ПУП) ПЗ – план за застрояване с промяна
предназначението на земята с цел разполагане на
автоматична газорегулаторна станция (АГРС) за
ПИ № 138016, местност Сухата река, в землището
на гр. Чирпан. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 4, ет. 1, в сградата на Община Чирпан.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта, подавани до общинската
администрация.
8545

СЪДИЛИЩА
Ловешкият окръжен съд, гр. състав, призовава Мартин Мартинов Гунев с постоянен и
настоящ адрес София, СГ Столична, район 10
„Триадица“, секция 017, ул. Никола Славков 41,
ет. 2, ап. 20, да се яви в съда на 21.12.2010 г. в
10,30 ч. като въззивник по в. гр. д. № 60/2009
заведено от Александър М. Цочев, Христо Н.
Гунев, Христо Д. Пощаков, Евгени Д. Пощаков,
Фани П. Савинова, Нели М. Гунева, Филип М.
Гунев, Мартин М. Гунев, или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8633
Софийският окръжен съд, гр. отделение, 3
въззивен състав, призовава Любен Найденов
Дакев с последен известен адрес Враца, ж. к.
Дъбника, бл. 27, вх. Д, ет. 107, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.12.2010 г. в 14,30 ч.
като ответник по гр. д. № 433/2009, заведено от
Емил Тодоров Тасков, по чл. 108 ЗС. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
8677
Казанлъшкият районен съд призовава Реджеп
Костиан с постоянен адрес Република Гърция,
гр. Сатрес, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 13.12.2010 г. в 8,45 ч. като ответник по
гр. д. № 2558/2010, заведено от Събка Младенова
Костиан по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8575
Районният съд – гр. Пещера, гр. колегия,
ІV състав, призовава Али Дамдам, гражданин
на Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 07.12.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 500/2010, заведено от Гюлбие Идризова Дамдам.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8728
Русенският районен съд, гр. колегия, ІІІ състав,
призовава Теодорос Емануил Орфанудакис, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.12.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 8250/2010,
заведено от Силвия В. Орфанудаки, за развод.
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Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8676
Смолянският районен съд призовава Дъглас
Стюърт Стрейшън, роден на 20.02.1954 г., британски гражданин, неуспешно призован на известния
адрес в Швейцария, да се яви в открито съдебно
заседание на 15.12.2010 г. в 11 ч., за да получи
съдебните книжа по чл. 131 ГПК като ответник
по гр. д. № 177/2010, заведено от „Стрийм Пампорово“ – ЕООД, София, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. В
случай че не се яви, съдът ще му назначи особен
представител по реда на чл. 35, ал. 2 КМЧП във
връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК.
8617
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
83 състав, призовава Ике Чукву Орака, роден
на 17.05.1982 г. в Нигерия, да се яви в съда на
08.12.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 11762/2010, заведено от Радка Бориславова
Христова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8616
Софийският районен съд, 50 състав, призовава
Анагносту Георгиус Зисиос с последен известен
по делото адрес за призоваване София, пл. Света Неделя 3, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 08.12.2010 г. в 14 ч. като ответник по
гр. д. № 47867/2009, заведено от Снежана Стоянова
Кулева-Малеева. Ответникът да посочи съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8634
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Клавдия Цанева Патрикова с последен постоянен адрес Благоевград, ул. Димитър
Димов 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в
Софийския районен съд – бул. Драган Цанков
6, на 02.02.2011 г. в 09,30 ч. като ответница по
гр. д. № 6480/2007, заведено от Иван Борисов
Първанов и др. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
8578
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Венцислав Стоилов Ненов с последен
постоянен адрес София, ж. к. Младост 4, бл. 450,
вх. 1, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да
се яви в Софийския районен съд – бул. Драган
Цанков 6, на 02.02.2011 г. в 09,30 ч. като ответник
по гр. д. № 825/2008, заведено от Жана Христова
Даскалова и др. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
8579
Софийският районен съд, ГО, 31 състав, призовава Мартин Цанков Цанев с последен постоянен адрес София, ул. Хаджи Димитър 14, сега
с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд – бул. Драган Цанков 6, на 02.02.2011 г.
в 09,30 ч. като ответник по гр. д. № 6480/2007,
заведено от Иван Борисов Първанов и др. От-
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ветникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
8576
Софийският районен съд, ГО, 31 състав, призовава Стефан Цанков Цанев с последен постоянен
адрес София, ул. Граф Игнатиев 31, ет. 2, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд – бул. Драган Цанков 6, на 02.02.2011 г.
в 09,30 ч. като ответник по гр. д. № 6480/2007,
заведено от Иван Борисов Първанов и др. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
8577
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 91
състав, кани държателя на временно удостоверение
№ 1, издадено на 28.10.1998 г. за 1314 броя налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. всяка, с номера от 1 до 1314 вкл.,
от капитала на „Провими – Вианд“ – АД, ЕИК
112104342, със седалище и адрес на управление
община Пазарджик, с. Алеко Константиново 4411,
да заяви по гр. д. № 11386/2009 правата си върху
това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 12.02.2011 г. в
14 ч., когато ще се разгледа молбата на „Провими
Холдинг“ Б. В. за обезсилване на това удостоверение. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценната книга ще бъде
обезсилена. Заповядва да не се издават акции и
да не се извършват плащания по гореописаната
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 12.02.2011 г. в 14 ч., за когато да се
призове молителят „Провими Холдинг“ Б. В.
8635
Софийският окръжен съд съобщава, че на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД е образувано гр. д. № 935/2010 по мотивирано искане
на КУИППД чрез председателя Стоян Кушлев
с адрес за призоваване София, бул. Витоша 6,
против Иван Владимиров Апостолов с адрес
гр. Ихтиман, ул. Св. Патриарх Евтимий 50,
вх. А, ет. 4, ап. 10, и Валя Христева Гинчева с
адрес Пловдив, бул. Акад. Петър Динеков 23,
ет. 5, ап. 9, за отнемане в полза на държавата на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД на следното
имущество: л.а. „Форд Орион“, рег. № СО 9692
АВ,с пазарна стойност 350 лв.; л.а. „Опел Корса“,
рег. № СО 3009 АК, на стойност 1500 лв.; л.а.
„Опел Астра“, рег. № СО 3958 АМ, на стойност
3200 лв.; 17 лв. в капитал на „Ивон“ – ООД;
внесени суми по банкови сметки, както следва: в банка „ДСК“ – общо 11 193 лв.; банка
„ОББ“ – АД, общо 17 053 лв.; „Райфайзенбанк
България“ – АД, общо 208 406,92 лв., ведно с
начислената лихва върху сумите от датата на
завеждане на иска; сумата 500 000 лв. заем на
Мартин Симонян; 5000 лв. от продажбата на
„Елада Чемпт“ – ООД; сумата 49 572,11 лв. от
продажбата на автомобили. Указва на третите
лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, че могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
СОС в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Делото е насрочено за
20.01.2011 г. в 13,30 ч.
8678
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1483 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 744/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Койнаците“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Девин,
ул. Извора 3, с предмет на дейност: животновъдство – развъждане, отглеждане и продажба
на зайци и други животни и продукция от тях,
производство и продажба на селскостопанска
продукция, туристическа дейност, уреждане на
екскурзии в страната и в чужбина, превозна дейност, товарен, пътнически и воден транспорт, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност,
посредническа и комисионна дейност, лизингова
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти,
търговия с безалкохолни и алкохолни напитки,
производство и реализация на захарни, тестени
и хлебни изделия, безалкохолни напитки, млечни
изделия, както и всички останали дейности и
услуги, незабранени със закон, като за онези, за
които се изисква разрешение или лиценз – след
полу чаването му. Дру жеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Илия Фердинандов Атанасов, който
го управлява и представлява.
6072
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1471 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 717/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „АСТ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, к.к.
Пампорово, Горски кът 2, вила 17, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, други дейности, които не са изрично
забранени със закон. Дружеството ще извършва
дейността си в страната, в чужбина и в свободните
безмитни зони. Едноличен собственик на капитала и управител е Игор Валериевич Гончаров,
който го управлява и представлява.
6073
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1451 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 745/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рокстаун
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Смолян, ул. България 7, ет. 2, адв.
Стоян Марев, с предмет на дейност: отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество,
покупко-продажба и посредничество при сделки
с недвижими имоти, поддръжка на недвижимо
имущество, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
други сделки и търговска дейност, незабранени от
законодателството, с цел постигане на печалба.
Едноличен собственик на капитала е Марк Питър Лоугран, който го управлява и представлява.
6074
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1484 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 741/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Диарх – 21“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Миньорска 3, с предмет на дейност: проектиране
на всички видове сгради от първа до пета категория, консултантска дейност, представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, други дейности,
незабранени от закона. Едноличен собственик
на капитала и управител е Димитър Величков
Димов, който го управлява и представлява.
6075
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1476 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 737/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нова инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски 126, с предмет
на дейност: проектиране и изпълнение на подземно и надземно строителство, производство,
продажба и монтаж на машини и съоръжения,
развитие на производствени дейности, подготовка, реализиране и управление на екологични и
други проекти, строително-монтажни дейности,
вътрешна и външна търговия, вкл. с хранителни
стоки, строителни материали, В и К части, отоплителни и климатични инсталации, сделки с недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство,
маркетинг, реклама, търговско представителство
и посредничество, лизинг, трансфер на технологии, ноу-хау, транспортна дейност в страната
и в чужбина, таксиметрови услуги, вътрешен и
международен туризъм, конгресно-конферентна
дейност, печатна и издателска дейност, преводачески и компютърни услуги, производство на
стоки и услуги, производство, изкупуване, преработване и продажба на селскостопанска продукция, дърводобив, дървообработване, търговия
с дървен материал и изделия от дърво, всякаква
друга дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон, които ще се осъществяват в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Борислав Красимиров Нейчев, който го управлява
и представлява.
6076
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1475 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 729/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сием“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Старцево, ул.
Бреза 1А, община Златоград, област Смолян, с
предмет на дейност: изработка, монтаж и ремонт
на PVC и алуминиеви конструкции, щори и навеси,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с хранителни, промишлени и други стоки, уреди
и аксесоари, строителни и строително-монтажни
дейности, ресторантьорска и хотелиерска дейност,
производство, преработка и реализация на животинска и растителна продукция, извършване
на услуги за населението от всякакъв характер,
комисионна и консигнационна търговия, внос,
износ и всички други дейности, незабранени
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със закон или нормативен акт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Румен Асенов Пехливанов,
който го управлява и представлява.
6077
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1447
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 732/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Марскан“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, както и
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Глеб Анатолиевич Макеев и Вера Александровна
Макеева и се управлява и представлява от управителите и съдружници заедно и поотделно.
6078
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1485 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 366/2006 вписва в регистъра за търговските дружества промени за „Евро
билдинг инвест“ – ЕООД, Смолян: намаляване
на капитала на дружеството от 1 060 000 лв. на
560 000 лв., формиран чрез непарична вноска,
по актуализирана оценка на недвижим имот и
съгласно протоколно решение от 26.XI.2007 г.
на едноличния собственик на капитала чрез
намаляване на стойността на всеки един дял от
капитала на дружеството с 500 лв., или общо с
500 000 лв. с цел коригиране на първоначалната
оценка на внесената апортна вноска и освобождаване на УПИ XVII-418 от кв. 7, по ПУП на с.
Съдиево, община Нова Загора, област Сливен,
и УПИ XVI-418 от кв. 7 по ПУП на с. Съдиево,
община Нова Загора, област Сливен, заедно с
всички подобрения, ел. и ВиК комуникации като
част от дружественото имущество; промяна в
учредителния акт съгласно решение на едноличния
собственик на капитала от 26.XI.2007 г.
6079
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1481 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 738/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фони – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Златоград,
ул. Възраждане 25, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, всякакви други стоки и услуги, незабранени
със закон, преработка, транспорт, комисионна и
консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество, външноикономическа
и външнотърговска дейност, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Трифон Георгиев Йорданов, който го
управлява и представлява.
6080
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1474
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 728/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вълков
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Чепеларе, ул. Хан Аспарух 4, ет. 3, ап. 10,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос, износ и реекспорт по бартерни, клирингови
и други, обвързани с договори и спогодби търговски сделки, разкриване и оборудване на магазини
и сервизи за малогабаритна горскостопанска,
селскостопанска и друга техника, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортни услуги в страната
и в чужбина, туристическа, рекламна и предприемаческа дейност, дърводобивни и дърводелски,
лесовъдски услуги съгласно удостоверение № 1355
от 23.XII.2005 г. и всякакви други дейности, незабранени от закона в страната и в чужбина, като
дейността ще се извършва в страната, в чужбина
и в свободните безмитни зони. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илиян Георгиев Вълков,
който го управлява и представлява.
6081
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1502 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 759/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „М и М – Чочеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Могилица, с
предмет на дейност: хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност и предоставяне на услуги, свързани с тях, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, търговия със стоки, покупка,
строителство, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, таксиметрови услуги, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност
и търговско представителство и посредничество,
вносно-износна дейност, както и всякаква друга
дейност и предостаявне на услуги, незабранени
със закон, дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Минчо Митков Чочев и Мирослав Митков Чочев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
6082
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1501 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 749/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Дулмул“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, бул.
България 51, с предмет на дейност: вътрешен
и международен туризъм, сделки с недвижими
имоти, посредничество, представителство, комисионерство, експлоатация на търговски обекти,
строителство на жилищни и промишлени сгради,
туристически обекти и селища, производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки
и петролни продукти, внос и износ на стоки,
рекламна и транспортна дейност, спедиционни
и складови услуги, отдаване под наем, лизинг,
ремонтна и сервизна дейност, селскостопанска
дейност, развлекателни игри, услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със съдружници Селин Теа
ван Дулкен и Меес Мюлер, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
6083
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1513 от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 665/2006 вписа промени
за „Смолян пътстрой“ – ЕАД, Смолян: освобождава „Холдинг пътища“ – АД, София, като
едноличен собственик на капитала; вписа като
едноличен собственик на капитала „Поддържане
и възстановяване“ – АД, София; освобождава
Олег Станимиров Гърбалов като член на съвета
на директорите; вписа Славчо Георгиев Марков
като член на съвета на директорите; вписа съвет на директорите в състав: Орлин Георгиев
Хаджиянков – председател, Славчо Георгиев
Марков – зам.-председател, и Любомир Костов
Гечев – член на СД и изпълнителен директор;
дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Любомир Костов Гешев и от
председателя на съвета на директорите Орлин
Георгиев Хаджиянков заедно и поотделно.
6084
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1296 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 766/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Корона – Н“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Оборище 30, с предмет на дейност: строителство
и ремонтни дейности, покупко-продажба на недвижими имоти, външна и вътрешна търговия
на едро и дребно, разкриване на магазини и на
заведения за хранене, кафенета и сладкарници,
хотелиерство, туристическа дейност, превозна и
спедиторска дейност, покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, обработен
или преработен вид, комисионни, спедиционни,
лицензионни сделки и стоков контрол, лизинг,
бартерни сделки, маркетинг, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство, други дейности и услуги, незабранени
със закон; дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николай Кирилов Василев. Дружеството се управлява и представлява от собственика
Николай Кирилов Василев.
6085
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1495
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 761/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества акционерно
дружество „Интер инвест холдинг“ – АД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Митко
Палаузов 9, с предмет на дейност: инвестиционна
и производствена дейност, строително-монтажна
дейност, ниско и високо строителство, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ремонт, реконструкция и модернизация на сгради, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска,
транспортна, рекламна, импресарска дейност,
производство и търговия с всякакви, разрешени със
закон стоки, всякакви, разрешени със закон услуги,
търговия с автомобили в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени
от законодателството, с капитал 600 000 лв., разпределен в 60 000 обикновени поименни акции
с номинална стойност 10 лв. всяка една от тях,
внесени изцяло към момента на регистрация.
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Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на директорите с мандат 3 г. в
състав: Пламен Илиев Великов – председател,
Веселин Гергов Гергов – изпълнителен директор,
и Катя Иванова Димитрова – член, и се представлява от Пламен Илиев Великов и Веселин
Гергов Гергов заедно и поотделно.
6086
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1500 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 108/97 вписа заличаване от
търговския регистър на „РТД – Еврика“ – ООД,
Смолян, поради приключила ликвидация.
6087
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1482 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 739/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Екип – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Перелик 14, бл. 31, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: полиграфически услуги и ситопечат,
търговия на едро и дребно с всякакви хранителни
и промишлени стоки и материали и търговска
дейност – вътрешна и външна, рекламна, пласментно-снабдителна, транспортна, превозна и
спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни фирми
и физически лица, всякакви дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мирчо Радоев Чилингиров, който го управлява
и представлява.
6805
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1504 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 750/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Стели – дент – амбулатория за групова практика за първична
извънболнична медицинска помощ по дентална
медицина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Мадан, ул. Обединение 64, вх. А, ап. 12,
с предмет на дейност: осъществяване на групова
практика за първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина, диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания и манипулации,
издаване на необходимите документи, свързани
със заболявания и тяхното лечение, търговска
дейност за нуждите на търговското дружество и
пациентите по смисъла на Закона за лечебните
заведения и Закона за съсловните организцации
на лекарите и на лекарите по дентална медицина, с капитал 5000 лв., със съдружници Лилия
Христова Кузманова-Стефанова и Стефан Ненов
Стефанов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6806
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1503 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 763/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Манолов и син“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Девин,
ул. Освобождение 50, с предмет на дейност: селско стопанство и фермерство, производство на
селскостопански продукти от растителен и живо-
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тински произход, преработка на селскостопански
продукти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и посредническа дейност,
вътрешна и външна търговия, всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Стефан Димитров Манолов от Девин, Димитър Стефанов Манолов от
Девин и Стефан Димитров Манолов от София
и се управлява и представлява от управителите
Стефан Димитров Манолов от Девин и Стефан
Димитров Манолов от София заедно и поотделно.
6807
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1497 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 315/2005 вписва
промяна за „Ка – М – проект“ – ООД, Смолян:
премества адреса на управление на дружеството
от Смолян, пл. Свобода 1, офис 21, в Смолян,
бул. България 61.
6808
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1498
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 452/2007 вписва промени за „Мебел дизайн“ – ООД, Рудозем: вписва
прекратяване участието като съдружник на Вахди
Хайриев Брахимбашев; увеличава капитала на
дружеството от 5000 лв. на 5250 лв. чрез записване на допълнителни 2,5 дяла по 100 лв. всеки
от съдружника Славчо Захариев Аргатски.
6809
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1554/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Галант“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, ж.к.
Самоково 17, вх. Б, ет. 4, ап. 15, с предмет на
дейност: бръснарски, фризьорски и козметични
услуги, маникюр, педикюр, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, транспортна
дейност, производство на хранителни и селскостопански стоки с цел продажба, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви
разрешени стоки, внос, износ, като дейностите, за
които се изисква разрешение, ще се осъществяват
след получаването му от компетентните органи,
и всякаква друга дейност и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Детелина
Александрова Кашинова.
6097
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1553/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Юлия
Крумова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Драгушиново, община Самоков,
Софийска област, с предмет на дейност: шивашки, дърводелски, хотелиерски, ресторантьорски,
т у рист и ческ и усл у г и, т ранспор т на дейност,
производство на хранителни и селскостопански
стоки с цел продажба, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина с всякакви, разрешени
стоки, внос, износ, като дейностите, за които се
изисква разрешение, ще се осъществяват след
получаването му от компетентните органи, и
всякаква друга дейност и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юлия
Иванова Крумова.
6098
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1559/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бобо – 93“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Годеч, ул.
Проф. Александър Милев 49, Софийска област,
с предмет на дейност: производство и търговия
с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни
и селскостопански стоки, търговия на едро и
дребно, посредническа, туристическа и рекламна дейност, разкриване на търговски обекти,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна
дейност, строителство и ремонт, производство и
монтаж на PVC дограма, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Михаил Боянов Михайлов.
6099
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1585/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Петров
билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, кв. Възраждане, бл. 4, ет. 8,
ап. 32, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, спортнотуристически, туроператорски, рекламни и информационни услуги, обществено хранене, лизинг,
външнотърговски сделки, строителство и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Юлиян Кънчов Петров.
6100
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1555/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дезир“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Зелинград 33, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ, продажба на стоки
от собствено производство, т ърговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, печатни, фотографски и други услуги и ситопечат,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, козметични, фризьорски услуги и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пенка
Димитрова Каменова.
6101
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1556/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Риварс
сити кампани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ботевград, ул. Ваньо Македонски 6, вх. Б, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
разработване и експлоатация на заведения за
обществено хранене и магазини, производство и
търговия със селскостопанска продукция, експлоатация на туристически обекти, организиране на
вътрешен и международен туризъм, транспортна
дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба
на автомобили и авточасти, петрол и петролни
продукти, сервизно обслужване на леки и товарни автомобили, строителство, изграждане и
експлоатация на производствени, търговски, туристически, административни, спортни и битови
обекти, каталожна и оказионна търговия, търговия
и разпределение на аудио- и видеопродукти, дистрибуторска дейност, изкупуване и продажба на
варели и опаковки, замърсени с опасни вещества
(след лиценз), изкупуване, превоз и унищожаване на полиеретен, отпадъци от пластмаса (след
получаване на разрешение – лиценз), търговия и
временно съхранение на черни и цветни метали
(след получаване на разрешение – лиценз), както
и всякаква друга търговска дейност, разрешена
със закон, а когато за извършването е необходимо
лиценз, разрешение или други подобни – след
получаването му. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Тодоров Георгиев.
6102
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1569/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тампа
интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Двадесет и девети
декември 8, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия на едро и дребно в страната, внос,
износ, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, компютърни и туристически услуги, туроператорска дейност, ресторантьорство и
хотелиерство (след получаване на разрешително),
транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след получаване на
съответната лицензия), търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
посредничество при управление на човешките
ресурси (след получаване на съответното разрешение), комисионерство, маркетинг, лизинг,
консигнация, програмна и рекламна дейност и
всякакви други услуги и сделки, незабранени
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със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Габриела
Цветанова Цолова.
6103
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1558/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Бласто“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Костинброд, ул.
Възход 34, с предмет на дейност: производство и
търговия със строителни материали, външно- и
вътрешнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство,
комисионерство, импорт, експорт, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, туристически услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
транспорт, програмна и рекламна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Василев Стоянов и Благой Василев Стоянов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6104
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1804/92 вписа промени
за „Ретел“ – ЕООД, Пирдоп: вписа „Ретел – инженеринг“ – ЕООД, Пирдоп, като съдружник в
дружеството; увеличава капитала на дружеството
от 30 000 лв. на 1 500 000 лв. чрез увеличаване
размера на дяловете от 10 лв. на 100 лв. и записване на нови 14 700 дяла по 100 лв. всеки, чрез
парична вноска 300 000 лв. и непарична вноска
1 170 000 лв. съгласно чл. 7, т. 2 от устава, внесени
изцяло; вписва нов дружествен договор; допълва
предмета на дейност със „инвестиционна и външноикономическа дейност, сделки с интелектуална
собственост“; фирмата на дружеството ще бъде
„Ретел“ – ООД.
6105
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1572/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сити кар
ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Костинброд, ул. Асен Златаров 13, с предмет на
дейност: транспорт в страната и в чужбина, внос
на леки и товарни автомобили и резервни авточасти – нови и втора употреба, 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
на наши и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, кетеринг, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Александров Мирков.
6106
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1528/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Буч“ – ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Пашеница 17, с
предмет на дейност: изграждане, оборудване и
експлоатация на конни бази с цел осъществяване на търговска дейност, отглеждане, селекция,
възпроизводство на породисти коне, обучение на
кадри в областта на коневъдството, предоставяне на коне за индивидуална езда, атракционни
разходки с файтони, превоз на коне в страната
и в чужбина, туроператорска и туристическа
агентска дейност (след издаване на съответните
разрешения и лицензии), вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, транспортна, спедиторска и комисионерска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Огнян Василев Стойчев и Васил Огнянов Стойчев и се
управлява и представлява от управителя Огнян
Василев Стойчев.
6088
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1561/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Васил
Григоров – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ботевград, ул. Александър Стамболийски 39, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
производство и търговия в страната и зад граница с всякакви промишлени и непромишлени
стоки, производство, преработка и реализация
на селскостопанска продукция по установения
ред у нас и в чужбина, производство и търговия
с тестени изделия, текстилни изделия, безалкохолни и спиртни напитки, шивашки услуги,
строителна дейност, строителен надзор, охранителна дейност, дървопреработване, таксиметрова
дейност, лек и товарен превоз, ресторантьорство,
хотелиерство, туризъм, откриване и експлоатация на обекти от типа на общественото хранене
и магазинната мрежа, научноизследователска,
внедрителска, посредническа и предприемаческа
дейност в областта на производството, търговията,
строителството, услугите, покупко-продажба на
всякакви моторни превозни средства в страната
и зад граница, външнотърговска и външноикономическа дейност и специфични външнотърговски
операции, търговско представителство на местни
и чуждестранни лица и фирми, рекламна и импресарска дейност, консигнационна, антикварна,
оказионна, издателска и спонсорска дейност,
производство и търговия с всякакви стоки на
територията на страната и в чужбина, търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Васил Григоров Тодоров.
6089
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1132/92 вписва прехвърляне
на търговско предприятие на едноличен търговец
с фирма „Кирил Цветанов – Промакс“, с. Томпсън,
от Кирил Бориславов Цветанов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на едноличен търговец с фирма „Снежана Цветанова – Промакс“ (рег. по ф.д. № 1566/2007 по
описа на СОС).
6090
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 358/2006 вписа промени
за „София билд метал“ – ЕООД, Самоков: прекратява участието като едноличен собственик на
Методи Иванов Спасов в дружеството; вписва
като едноличен собственик Георги Иванов Станев; освобождава Методи Иванов Спасов като
управител на дружеството; вписва Георги Иванов
Станев като управител на дружеството, който ще
го представлява; вписва нов учредителен акт.
6091
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 465/2006 вписа промяна за
„Виомел Индустрис“ – ЕАД, гр. Костенец; вписа
изменение на устава на дружеството.
6092
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 189/2007 вписа промени
за „Старт – А.Н.“ – ЕООД, Самоков: прекратява
участието като едноличен собственик на Методи
Иванов Спасов в дружеството; вписва като едноличен собственик Пролетка Валериева Георгиева;
освобождава Методи Иванов Спасов като управител на дружеството; вписва Пролетка Валериева
Георгиева като управител на дружеството, която
ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
6093
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 292/2007 вписа промени
за „ММ груп“ – ЕООД, Самоков: прекратява
участието като едноличен собственик на капитала на Велин Крумов Митев и го освобождава
като управител и представляващ дружеството;
вписва като едноличен собственик на капитала
Георги Брайков Драгомиров, който ще управлява
и представлява дружеството; вписа промяна в
предмета на дейност: строителство, проектиране,
ремонт, складова, маркетингова, инженерингова,
лизингова дейност, вътрешен и международен
туризъм, представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други дейности, пряко или
косвено свързани с изброените търговски, по
смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ; премества седалището и адреса на управление от Самоков, ул. Граф
Игнатиев 20, Софийска област, в с. Негованци,
община Радомир, област Перник; вписа нов учредителен акт на дружеството.
6094
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2232
от 3.VII.2007 г. на Благоевградския окръжен съд
по ф.д. № 1339/2002 вписва прехвърляне на тър-
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говското предприятие на еднолично дружество
с ограничена отговорност „Яна 02“ – ЕООД, гр.
Хаджидимово, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на еднолично
дружество с ограничена отговорност с фирма „ММ
Груп“ – ЕООД, Самоков (рег. по ф.д. № 292/2007
по описа на СОС).
6095
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 702/2007 вписа промени
за „Водолей 96 – БГ“ – ЕООД, Самоков: прекратява участието като едноличен собственик на
Методи Иванов Спасов в дружеството; вписва
като едноличен собственик Георги Иванов Станев; освобождава Методи Иванов Спасов като
управител на дружеството; вписва Георги Иванов
Станев като управител на дружеството, който
ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
6096
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1518/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Мистрал – 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Костенец, ул. Тунджа 2, Софийска област, с предмет
на дейност: дървообработвателна дейност, строителство на сгради и съоръжения, строителноремонтна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспортна, рекламна, комисионна и
консултантска дейност, както и всякакви други
услуги и дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Асенов Николов и Бисерка Василева Николова
и се управлява и представлява от управителя
Ангел Асенов Николов.
6107
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1567/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Р. Макс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Правец, ул. Елаша 6, Софийска област, с предмет
на дейност: добиване и реализация на инертни
материали, строителство, търговия със строителни материали и метали – черни и цветни,
спортни дейности, туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, транспортна дейност в страната и в чужбина, спедиционна дейност, внос и
продажба на нови и употребявани автомобили,
внос и търговия с авточасти, консумативи за
автомобили, автосервизна и ремонтна дейност,
автомонтьорски, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, пътна помощ и репатриране
на МПС, автомивки, автокъщи, гаранционно и
следгаранционно обслужване на МПС, годишни технически прегледи на МПС, изкупуване
и разкомплектоване на излезли от употреба
МПС и търговия с авточасти за тях, обществен
превоз на пътници и товари, комисионна, лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петко Райчев Костадинов.
6108
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от
4.VI.2007 г. на Софийския градски съд вписва
промяна за „Водолей 96 – БГ“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 702/2007): вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район
„Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 241, ет. 4, ап. 19,
в Самоков, ж.к. Възраждане, бл. 2, ет. 7, ап. 28.
6109
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1484/2000 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Бо – 2 – Борислав
Желязков“ – гр. Костенец, от едноличния търговец Борислав Димов Желязков като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Езерото – Желязкови“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 835/2001).
6110
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 205/2002 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Камберов – Йордан
Камберов – Йордан Димитров Камберов“ – гр.
Костенец, от едноличния търговец Йордан Димитров Камберов като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Ивани – 2005“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1340/2004).
6111
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1514/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Митенчо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
бул. България 101, Софийска област, с предмет
на дейност: транспортни услуги в страната и в
чужбина със собствени и наети автомобили на
български и чуждестранни физически и юридически лица и таксиметрови, товарни и пътнически услуги, спедиционни услуги в страната и в
чужбина, автосервизна дейност, пътна помощ,
репатрация на коли, автомивка, вътрешна и
външна търговия с нови и употребявани леки
и товарни коли, автобуси, каравани, трактори,
строителни и селскостопански машини, машини
за хранително-вкусовата промишленост, резервни
части, гуми, възли и агрегати за тях, производство,
изкупуване, обработка и съхранение, реализация
и без посредничество на фирми в страната и в
чужбина, в прясно и преработено състояние на
всички видове селскостопанска и животинска
продукция, хотелиерство и ресторантьорство,
къмпингова дейност, изграждане, експлоатация
на крайпътни заведения, производство и търговия
на студени и топли закуски и скара, изкупуване,
възстановяване и продажба на битова техника,
селскостопански стоки, суровини и материали,
за които няма изрична забрана, производство и
търговия с ръчно и машинно плетиво, облекло
и други стоки, стругарски, вулканизаторски,
шлосеро-монтьорски, оксиженни, електроженни, бояджийски и шивашки дейности и услуги,
посредничество, комисионни, бартерни, ре-
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експортни услуги и всякакви други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Ивайлов Димитров.
6112
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1510/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ай Си лаб сървисис
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ботевград, ул. Сан Стефано 24, Софийска област,
с предмет на дейност: предоставяне на научни
услуги по въпроси от областта на химията, техническите консултации и системите за качество
(ISO НАССР), организиране и извършване на
проби на материали, суровини и продукти с цел
проверка на качеството, на стандартите или на
техническите консултации, внос, износ, представителство и търговия с научни инструменти,
оборудване, химически продукти и суровини,
продукти в суров вид или преработени, транспорт,
сервиз и ремонт, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лицензионни сделки, туристически
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
без срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници
Александрос Пападопулос, София Тану, Панагиотис Папамелетиу, Генко Краев Грозев и Васил
Тодоров Кошински и се управлява и представлява
от управителя Васил Тодоров Кошински.
6113
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1517/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Перфект“ – ЕООД, със
седалище и адрес на упроавление гр. Костенец,
ул. Цариградско шосе 96, Софийска област, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Антоанета
Николова Стоичкова.
6114
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1524/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бул лес комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, Софийска
област, ул. Славейков 24, ет. 4, ап. 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни, превозни и
лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни и импресарски услуги, които ще се извършват по търговски начин,
строителство на сгради и съоръжения, покупкопродажба на недвижими имоти и отдаването им
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под наем, търговска дейност в областта на информационните технологии, изграждане и поддържане
на компютърни мрежи и тяхната експлоатация,
всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Борис Владимиров Механджиев и
Десислава Стефчова Георгиева и се управлява и
представлява от управителя Борис Владимиров
Механджиев.
6115
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1520/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Юромийт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ихтиман,
ул. Партриарх Евтимий 50, вх. Б, ет. 4, ап. 26,
с предмет на дейност: научноизследователска
и развойна дейност в областта на преработката
на дивечово месо и създаване на съвременни
рецепти и полуфабрикати от него, изследване и
развитие на системи за контролирано транспортиране на дивечово месо, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Юротим“ – ООД, София, и Любомир Петров
Петров и се управлява и представлява от управителите Любомир Петров Петров и Румян
Руменов Кирилов заедно и поотделно.
6116
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1521/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Промотех“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Своге, ул.
Добри Чинтулов 2, с предмет на дейност: покупкопродажба, строителство, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти, инженерингова дейност,
строително-ремонтна дейност със строителни
машини, покупка и производство на стоки с цел
препродажба в първоначален или преработен вид
в страната и в чужбина, внос и износ на стоки,
транспортна, спедиционна и таксиметрова дейност за превоз на товари и пътници с товари,
лекотоварни и/или леки автомобили, автомобили
със специално вградено допълнително техническо оборудване, търговско представителство и
посредничество, стоков контрол, хотелиерство,
ресторантьорство, комисионни, туристически,
рекламни, информационни, програмни и печатарски услуги, лизинг, консултантска дейност
и всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Орлин Павлов Матев.
6117
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1513/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Данвес плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област, ул. Еледжик 4, с
предмет на дейност: превоз на пътници и товари,
спедиторска и складова дейност на промишлени
стоки и стоки за бита, автосервизна дейност,
търговия на авточасти на едро и дребно, стро-
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ително-монтажна дейност, електрообзавеждане,
ВиК, дизайн, както и всички останали дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Добромир
Йорданов Георгиев и Георги Йорданов Георгиев
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
6118
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1523/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Жоро – проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Костенец, Софийска област, ул. Самуил 8, с
предмет на дейност: производство и търговия с
хранителни и нехранителни стоки, производство,
преработка и реализация на стоки за бита, промишлени стоки и селскостопанска продукция,
комисионна и консигнационна дейност, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
транспортни и спедиционни услуги в страната и
в чужбина, транспортни и спедиционни услуги
в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, монтаж на щори и дограми,
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Владов Митров.
6119
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1482/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „Кароса“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление гр. Божурище, Софийска област,
бул. Европа 157, с предмет на дейност: производство на нови превозни средства и други машини и
съоръжения, трансформация на превозни средства
и други машини, покупка на стоки, включително и пътни превозни средства, резервни части
и аксесоари за тях с цел реализацията им чрез
правни сделки в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешно- и външнотърговски
сделки със закупени стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на физически
и юридически лица, търговци от територията на
ЕО и от трети страни и всякаква друга стопанска дейност и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 обикновени поименни акции с
номинална стойност 100 лв., с едноличен собственик на капитала „Автомотор корпорация“ – АД,
София. Дружеството е със съвет на директорите
в състав: Димитър Стефанов Чукурлиев, Милен
Илиев Личков и Константин Георгиев Паргов, и
се представлява от изпълнителния член Милен
Илиев Личков самостоятелно и ограничено до
размер на сделки на стойност от 20 000 лв., а
над този размер – задължително след вземане
на решение на съвета на директорите.
6120
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1512/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Диамант 77“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
Софийска област, ул. Букорска 3, вх. А, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: производство и реализация
на селскостопанска продукция, на промишлени
стоки, търговия – вътрешна и външна с всички
стоки, разрешени от законите в страната ни,
вкл. и с произведения на златарската промишленост, след лицензиране, туризъм – вътрешен
и външен, представителство у нас и в чужбина
на юридически и физически лица, разкриване на
бутици, комисионна дейност, лизингова дейност,
маркетинг, инженерингова дейност, строителство,
строително-монтажна и строително-ремонтна
дейност, елек т ронно -изчисли телна тех ника,
хотелиерство, ресторантьорство, представяне и
извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Борисов Бешков.
6121
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1189/94 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Фори – Даниел
Никифоров“ – с. Искрец, от едноличния търговец
Даниел Емилов Никифоров като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Фори – Д.Н.“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1359/2007).
6122
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4406 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2116/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Про Фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 50, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с непоределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Красимир Петков Рачев.
6123
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4404 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2114/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кю Ес Ейч“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 108, ет. 13, офис 4, с предмет на дейност:
обслужване на качество, управленски консултации, търговия с индустриални машини и резервни
части и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след снабдяване със съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Бенджамин Александър Хиндс.
6124
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4383 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2111/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Арома Есънс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 8,
вх. В, ап. 63, с предмет на дейност: производство
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на козметични и парфюмерийни продукти, търговия на едро и дребно с промишлени стоки и
услуги за бита и всякаква друга, незабранена с
ТЗ дейност, която по предмет и обем, изискваща воденето є да става по търговски начин, а
когато е необходим разрешителен режим или се
изисква лиценз, след снабдяване със съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Людмил Василев Чолаков и Марина Стефанова
Чолакова и се управлява и представлява от Люд
мил Василев Чолаков.
6125
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4382 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2110/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лили – Паоли“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Ген. Скобелев 10,
с предмет на дейност: добиване, преработване и
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях по занятие, външнотърговска дейност с благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на
бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване и
продажба на изделия от благородни метали и
скъпоценни камъни от местно производство и
от внос (след съответното разрешение – лиценз).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Лиляна Илиева
Арабаджиева.
6126
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4380 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2108/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фам – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура – юг,
бл. 40, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
транспортна дейност, търговия с хранителни
и нехранителни стоки, компютърно обучение,
интернет услуги и компютърни игри, фитнес и
спортни услуги, търговия с промишлени стоки,
производство и търговия с пчелни продукти и
всякакви други производствени, търговски и
стопански дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Бойчев Крумов.
6127
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4376 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2104/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Специализирана очна болница за активно лечение „Св. Теодор Тирон“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Гладстон 41, с предмет на дейност: болнична
помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 19, 20 и чл. 23, ал. 2 на Закона за лечебните
заведения (след получаване на разрешение при
условията и по реда на този закон) и всякакви
други дейности за нуждите на осъществяваните
от лечебното заведение медицински дейности и
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за обслужване на пациентите съобразно чл. 3,
ал. 4 ЗЛЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Лидия
Янкова Михайлова.
6128
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4270 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 2049/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джинио – Б“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 46, вх. А,
ет. 1, офис 1, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламни, информационни,
програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм,
продажба на стоки от собствено производство,
складови, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга
помощна и съпътстваща дейност (при спазване
на нормативно установения ред, а когато има
разрешителен режим, след съответното разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Аврам
Ашер Ниньо.
6129
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4061 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1939/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс – М 7“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 4,
вх. А, ет. 4, ап. 31, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и нехранителни стоки, търговия с горива,
петролни продукти, алкохол, тютюн, тютюневи
изделия (след лиценз), търговия, изкупуване и
преработване на селскостопански произведения
и селскостопанска продукция от растителен и
животински произход и техните производни, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна (без поща), складова и лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, разкриване и експлоатация
на собствена търговска мрежа, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска, външноикономическа дейност,
сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина,
вкл. продажба и отчуждаване, в съответствие със
закона, на недвижими и движими вещи, права,
ценни книжа, права върху изобретения, търговски
марки, ноу-хау, авторски произведения и други
обекти на интелектуалната собственост и всякакви
други дейности и услуги, разрешени със закон, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след получаване на съответното разре-
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шение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мирослава Веселинова Стоянова,
която го управлява и представлява с управителя
Таня Петрова Колева заедно и поотделно.
6130
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4374 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2102/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макс – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 64,
вх. Б, ет. 1, ап. 42, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, автомонтьорски
услуги, търговско представителство и посредничество, и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, които по обем и предмет
изискват водене по търговски начин, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Станимир
Ангелов Стаматов.
6131
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4372 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2100/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Щеревинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Христо Ботев 37, с
предмет на дейност: търговия на дребно с фаянс,
санитарни материали, теракота и други материали, покупко-продажба на стоки в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки, незабранени
със закон, с цел продажбата им в страната и в
чужбина, посредничество, комисионерство, агентство и търговско представителство в страната
и в чужбина, консултантски, информацинони,
рекламни и програмни услуги, превозни, спедиционни (без поща) и туристически дейности,
хотелиерство и ресторантьорство, инвеститорска,
външноикономическа, търговска и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 10 000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Щерьо
Панайотов Щерев.
6132
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4370 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2098/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Казанлък енерго инвест“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Казанлък, ул. Христо Ботев
16, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: инвестиционно проектиране, финансиране, изграждане и
експлоатация на възобновяеми енергийни източници и други обекти в енергетиката, търговия с
електроенергия и енергоносители, консултантски,
финансови и информационни услуги, търговско
представителство, агентство и посредничество, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Константин
Стефанов Стоянов.
6133
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4359 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2096/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Про – Сигма“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Цар Освободител
4, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: доставка на
резервни части за камиони, булдозери и тежкотоварни автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителство и ремонт на сгради, импорт,
експорт, реекспорт, лизинг, маркетинг, инженерингова, сервизна дейност, автосервизни услуги,
спедиторски, транспортни и туристически услуги
в страната и в чужбина, комисионна търговия на
едро и на дребно, търговско представителство и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Денчо
Дончев Дончев.
6134
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4356 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2093/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Райков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Скобелев 32, с предмет на дейност: счетоводни и административни
услуги, заверка на счетоводни отчети и баланси,
строителство на жилищни и промишлени сгради,
данъчни и финансови консултации, изграждане
на водни и отоплителни инсталации и изолации, геодезически проучвания и услуги, услуги
със строителна и пътна техника, асфалтиране и
поддръжка на пътна настилка, външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, селски
туризъм и всякакви други дейности, разрешени
със закон, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз, след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Радостин Тодоров Райков.
6135
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4328 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2074/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Дианел
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 4, вх. 0,
ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: търговска
дейност – покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, консултантски, информационни, рекламни или други услуги, търговско
представителство и посредничество, складови,
комисионни, спедиционни (без поща) и превозни
сделки, лизинг, външноикономическа дейност и
всякакви други стопански дейности, незабранени
със закон, а когато се изисква разрешение или
лиценз, след получаване на такива. Дружеството
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е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анелия Йорданова Василева, Диляна
Делчева Йорданова, Димка Дончева Николова
и Михаил Йорданов Маринов и се управлява
и представлява от Димка Дончева Николова и
Михаил Йорданов Маринов заедно и поотделно.
6136
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4324 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2070/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дивайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 155,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
импорт, експорт на различни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни
(без поща) и превозни сделки и услуги, външнотърговска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон или водещи се по търговски начин, след издаване на съответен лиценз,
а при разрешителен режим, след издаване на
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Наталия
Димитрова Михайлова.
6137
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4407 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2117/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ива – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 149,
вх. Б, ап. 14, с предмет на дейност: консултантски
услуги, търговия с потребителски стоки, сделки с
недвижими имоти, счетоводни услуги, изготвяне
и подписване на счетоводни отчети съгласно
чл. 34 от Закона за счетоводството, строителство, електромонтажни услуги, проектантска,
обучителни дейности, внос и износ, търговско
представителство и посредничество и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Богданова Мечева-Колева.
5456
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4414 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2124/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мастейра“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Иречек 15, с предмет
на дейност: производство и продажба на селскостопанска продукция, търговия със семена, торове
и препарати, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ангел
Георгиев Попов.
5457
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4413 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2123/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ларакс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 126,
ет. 6, ап. 24, с предмет на дейност: инженеринг,
маркетинг, търговска, проектантска, конструкторска и консултантска дейност, строително
предприемачество, дизайн и вътрешен интериор,
търговия със строителни материали и консумативи, мебели и модули за вътрешно обзавеждане
и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон (след снабдяване с необходимия
лиценз). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Лариса
Василевна Иванова.
5458
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4410 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2120/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Екон имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 41, вх. Б,
ет. 1, ап. 13, с предмет на дейност: търговия и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
консултации и посредничество в областта на финансите, управлението, застраховането, лизинга,
управлението на човешките ресурси, земеделието,
маркетинга, 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 и всякакви други дейности, незабранени със закон (при спазване на нормативно
установения ред, а когато има разрешителен режим, след издаване на съответното разрешение).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Томова Генева
и Татяна Георгиева Косева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5459
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4409 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2119/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джи Ай гранде“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Митрополит
М. Кусев 7, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с готово облекло, търговско посредничество и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт, а
когато се изисква разрешително, след снабдяване
със съответно такова. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Галя Пенчева Попова.
5460
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4416 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2126/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ниаком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов
29, с предмет на дейност: всякаква, незабранена
със закон търговска дейност, а в случаите, когато
се изисква разрешение, след получаването му.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
1 862 920 лв., внесен чрез апортна вноска, с едноличен собственик на капитала „Многопрофилна
болница за активно лечение „Ниамед“ – ООД,
Стара Загора, представлявано от Иван Динев
Иванов, и се представлява и управлява от управителя Николай Георгиев Христов.
5461
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4342 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2080/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пантулов 84“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Райна Кандева 13,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякакви други дейности, незабранени със закон
(при спазване на нормативно установения ред, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Христов Пантулов.
5462
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4330 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2076/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СИВ – 73“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Крън, ул. Теменуга 1, с предмет
на дейност: търговия на дребно с козметични и
парфюмерийни продукти, плод-зеленчук, земеделие, транспортни услуги и всякаква друга, незабранена със закон дейност, която по предмет и
обем изисква водене по търговски начин, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след снабдяване със съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Величка
Иванова Шутова.
5464
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4327 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2073/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боруци“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 30, вх. В, ет. 8,
ап. 70, с предмет на дейност: строителна дейност,
транспортни услуги, търговия на дребно и едро
със строителни материали, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща) и превозни сделки с цел печалба и всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след снабдяване
със съответното разрешение или лиценз. Друже-

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Антон Петров Матеев.
5464
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4417 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2127/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ани 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 1, вх. Б,
ет. 7, ап. 72, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, търговско представителство, посредничество,
производство на стоки с цел продажба, всякакви услуги и всякакви други дейности и услуги,
незабранени с ТЗ, а когато има разрешителен
режим, след снабдяване със съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анка
Бойчева Търпанова.
5465
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4347 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2085/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алексис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Копринка, ул. Искра 43, с предмет на
дейност: строителна, предприемаческа, строително-ремонтна дейност, производство на алуминиева
и PVC дограма, търговия с недвижими имоти,
търговия на едро и дребно, посредническа, консултантска и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, информационни
и маркетингови услуги, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон, а когато
се изисква лиценз, след издаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Боян Асенов Филипов.
5466
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4202 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 907/2005 вписа
промени за „Съплай“ – ЕООД: прехвърляне на
дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик
Стефан Раднев Иванов; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
5467
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4234 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 520/2006 вписа
промени за „Агриспа бизнес“ – ЕООД: увеличаване на капитала на 130 000 лв., разпределен на
дялове; вписва прилагането на заверено копие
от изменения учредителен акт.
5468
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4232 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1584/2006 вписа
промени за „Дата Дот Балкани“ – ЕООД: приемане за съдружник на Сергей Сергеевич Пискарев;
увеличаване на капитала на 1 500 000 лв., разпределен в дялове; вписва прилагането на заверено
копие от изменения дружествен договор.
5469
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4208 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 589/2001 вписа
промени за „Фарма – 66“ – ООД: прехвърляне на
дружествени дялове; освобождаване на съдружниците и управители Антония Георгиева Драгиева
и Пенка Кирилова Главчева-Кирчева; промяна
в наименованието на „Фарма – 66“ – ЕООД;
допълва предмета на дейност с: „търговия на
дребно с лекарствени продукти (след съответното
разрешение)“; дружеството ще се представлява и
управлява от едноличния собственик Снежина
Живкова Михайлова; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
5470
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 5110/92 вписа
промени за „Телекомстрой“ – АД, Стара Загора:
промяна в представителството на дружеството,
което ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Галина Великова Тасева; вписва
прилагането на проверения и приет годишен
отчет за 2006 г.
5471
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4418 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1458/2006 вписа
промени за „Медина мед“ – ООД: увеличаване
на капитала на 5 005 000 лв., разпределен на
дялове; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
5472
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3255 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1639/2005 вписа
промени за „Герчо“ – ЕООД: промяна адреса на
управление – Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 38, вх. А, ет. 3, ап. 8; вписва прилагането на
заверено копие от изменения учредителен акт.
5473
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4235 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1461/2002 вписа
промени за „Пи Ем Си“ – ООД: прекратяване
упълномощаването на прокуриста Наско Стефанов Шилигарски.
5474
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2846 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1729/2006 вписа
промени за „Линия“ – ЕООД (в ликвидация):
прехвърляне на дружествени дялове; едноличен
собственик на капитала е Елина Юлианова Симеонова; вписва прилагането на заверено копие
от изменения учредителен акт.
5475
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2854 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1/2002 вписа промени за
„Диана“ – ЕООД: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 115 000 лв., разпределени на
100 дяла по 1150 лв. всеки дял, чрез увеличаване
на номиналната стойност на един дял от 50 лв. на
1150 лв.; прилага към фирменото дело променения
учредителен акт съгласно решение на едноличния
собственик на капитала от 5.XI.2007 г.
5071
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ вписа с решение № 2343
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 157/2000 заличаване
на „Дезинфек ционна станци я“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Деветнадесети февруари 10.
5072
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ вписа с решение № 2070
от 18.IX.2007 г. по ф.д. № 239/98 заличаване на
„Мединвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Димитровград, ул. Първи май 68.
5073
Хасковският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1768 от
3.VIII.2007 г. по ф.д. № 55/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на земеделска
производствена кооперация „Тракия“, с. Капитан
Андреево, област Хасково, със срок за ликвидация
1 г. и с ликвидатор Димитър Василев Христов.
5074
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1530 от 9.VII.2007 г. по ф.д. № 378/97 вписа
промени за „Растителна защита“ – АД: вписа
промяна в устава на дружеството съгласно решение на ОСА, проведено на 17.V.2007 г.; допуска прилагането на заверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г.
5075
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ вписа с решение № 1910
от 27.VIII.2007 г. по ф.д. № 39/93 заличаването на
„Компакт – Хим“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Димитровград, бул. Каменец 2.
5076
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2446 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 4/92 вписа промени за „Климатех“ – АД: увеличава капитала на дружеството
от 104 740 лв. на 602 142 лв., разпределен в 301 071
акции с номинална стойност 2 лв., чрез издаване
на 248 701 нови акции, всяка от които по 2 лв.;
вписа промени в устава на дружеството съгласно
решение на ОСА, проведено на 2.IV.2007 г.; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Панчо Вълков Панев.
5077
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2801 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1031/2007 вписа промени за
„Константин – 07“ – ООД: вписа като съдружник
ЕТ „Коста Семерджиев“, Хасково (рег. по ф.д.
№ 709/96 по описа на ХОС), представлявано от
Коста Георгиев Семерджиев; увеличава капитала
на дружеството от 6000 лв. на 439 500 лв., разпределен на 4395 дяла всеки един на стойност 100 лв.
5078
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1927 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 169/99 вписа промени
за „ПФК Хасково“ – АД: увеличава капитала на
дружеството от 63 200 лв. на 103 200 лв., разпределен в 1032 акции с номинална стойност 100 лв.,
чрез издаване на нови акции.
5079

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

Хасковският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1195 от
1.VI.2007 г. по ф.д. № 10/95 вписа прекратяването
и обявяването в ликвидация на производственотърговска земеделска кооперация „Детелина“,
с. Мандра, област Хасково, със срок за ликвидация до 1 г. от вписване на решението в съда
и с ликвидационна комисия в състав: Никола
Костадинов Петков, Мариана Цветкова Радева,
Делчо Стайков Кръстев; кооперацията ще се
представлява от Никола Костадинов Петков.
5080
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2818 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1302/2006 вписа промени
за „С – Кристи“ – ООД: допълва предмета на
дейност със: „строителство на жилищни сгради,
търговски и промишлени обекти с цел продажба,
отдаването им под наем, строително-ремонтна
дейност“; прилага към фирменото дело променения дружествен договор съгласно решение на
ОС от 14.XI.2007 г.
5081
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2620 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1302/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ем – Ел.
Маркова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Георги Кирков 16, ет. 8,
ап. 36, с предмет на дейност: всякаква външна и
вътрешна търговска дейност, счетоводна дейност
и икономически консултации (при условията
на чл. 1, ал. 3 ТЗ), спедиционна, комисионна и
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, търговия и производство на благородни метали (след снабдяване с необходимия
лиценз), покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, селскостопанска дейност – растениевъдство,
отглеждане и реализация на животни, валутни
сделки (след разрешение), лицензионни сделки,
стоков контрол, превозна (вкл. таксиметрова) дейност, вътрешни и международни превози, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, хотелиерски (без случаите на чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически услуги, информационна, програмна и импресарска дейност, предоставяне на
услуги, като агенти, брокери и други посредници,
сделки с интелектуална собственост, битови, ел.
монтажни, шивашки, канцеларски, дърводелски,
фризьорски и сладкарски услуги (под формата на
предприятие), покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, консултации
по изготвяне на проекти, изготвяне на програмни документи, стратегии и планове за развитие,
изработване на бизнеспланове, маркетингови и
други проучвания, експертни, консултантски и
преводачески услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Елена Георгиева Маркова.
5082
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2671
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1328/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мадден“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
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равление с. Ръженово, област Хасково, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки на пътници и товари в страната
и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска
дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ферди
Хасан Кямил.
5083
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2691
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1337/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Спектър АС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Димитровград, ул. Химик 2,
вх. Д, ап. 18, с предмет на дейност: техническа
поддръжка и всякакви строително-монтажни
и ремонтни работи, покупка и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови, превозни
и сделки с интелектуална собственост, лизинг,
вътрешна и външна търговия, импорт, експорт,
реекспорт, информационни, образователни, рекламни, маркетингови услуги, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, както и придобиване права от всякакъв вид и се задължава
по всякакъв начин, вкл. и придобиване права
върху обекти на интелектуална собственост и
ноу-хау, и всякаква друга, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Антоанета
Александрова Савова.
5084
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2752
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1367/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди.
Кей.транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Харманли, ул. Охрид 11А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и транспортни сделки в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Десислава Иванова Прокопиева.
5085
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2757
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1371/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кейти комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Димитровград, бул. Димитър
Благоев 29, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство
и посредничество, превоз на пътници и товари,
туристическа, рекламна и информационна дейност (като предприятие), покупка, строителство
и оформяне, дизайн на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Зора
Живкова Бояджиева.
5086
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2744
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1362/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агора 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Димитровград, ул. Емилиян Станев,
бл. 19, вх. В, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
внос и износ на стоки, строително-монтажна и
ремонтна дейност, рекламна и издателска дейност, преводачески услуги и легализация на документи (като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Надя
Тодорова Балева.
5087
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2745
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1356/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еделвайс – Т. Ангова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Хасково, бул. България
116, ет. 7, ап. 26, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти (след разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Теменужка
Петрова Ангова.
5088
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2781
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1379/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Асен Златаров 32, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складова, лизингова, рекламна
дейност, вътрешна и външна търговия, търговия със селскостопанска продукция и техника,
внос, производство, дистрибуция на компютри,
продажба на едро и дребно на компютърни части и офис материали, ремонт и поддръжка на
канцеларска техника и аудио- и видеотехника,
интернет услуги (след съответно разрешение),
кинология, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Хасан Мустафа Неджип.
5089
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2770
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1377/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Стевал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Климент Охридски 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия със селскостопански и хранителни продукти, производство на
стоки с цел продажба, превозни (в страната и
в чужбина), спедиционни, складови и сделки с
интелектуална собственост, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги (всички услуги
като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3
ТЗ), откриване и експлоатация на ресторанти,
магазини, кафе-аперитиви, външнотърговска
дейност – внос и износ, по предмета на дейност
с български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство на
фирми и лица в страната и в чужбина, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Христина
Минчева Василева.
5090
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2778
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1387/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивес Кутти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Липа 47, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос и износ на
всякакви текстилни изделия и облекла, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижми имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, моден дизайн, туристическа
агентска дейност, хотелиерство, транспортна и
спедиторска дейност в страната и в чужбина.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ивес Кутти.
5091
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2796
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1391/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вили стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Васил Друмев 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: хотелиерство,
ресторантьорство и други туристически услуги,
консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
маркетингова и лизингова дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, козметични и фризьорски услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена
или ограничена със закон (когато за някоя от
посочените дейности се изисква разрешение или
лиценз, тази дейност ще се извършва само след
получаването му). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Виолета Белева Кючукова.
5092
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2812
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1396/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Белийф“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Житница 3А, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
таксиметрови и превозни сделки в страната и в
чужбина, автосервиз, търговско представителство
и посредничество, складови, лицензионни, туристически, рекламни сделки, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство и хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем, производство,
внос и износ на селскостопанска продукция,
външнотърговски сделки, разрешени със закон,
козметика, фризьорство, маникюр, педикюр и
масажи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Тошков Кирилов.
5093
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2675
от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1286/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еленков енд Ко консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Свиленград, ул. Георги
Скрижовски 10, с предмет на дейност: сделки
с интелектуална собственост, архитектурни и
строителни консултации и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, рекламна дейност (без кино и печат),
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художествено оформление и дизайнерски услуги,
комисионерска дейност (без благородни метали,
скъпоценни камъни и паметници на културата),
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни фирми в страната и
в чужбина, външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Тинка
Георгиева Еленкова.
5094
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2804
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1393/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гайрак“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Караманци, ул. Осемнадесета 7, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия с хранителни, промишлени и текстилни стоки, бартерни
сделки, оказион, откриване и експлоатация на
магазини, ресторанти, кафе-аперитив, бар, дискотеки, производство и продажба на продукти
за бита и строителството, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество (без процесуално),
търговия – вътрешна и външна, комисионни,
спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки, складови сделки, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни и информационни сделки, счетоводни, шивашки, шлосерски, електротехнически, строително-ремонтни,
бояджийски, санитарно-хигиенни, фризьорски и
консултантски услуги в сферата на екологията
при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, външнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Неджайтин
Лютви Хииб.
5095
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2605
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1288/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Каров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Гюмюрджина 39, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната
и в чужбина, в т. ч. растителна и животинска
продукция, дърводобив и дървопреработване,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически лица, комисионни и спедиционни сделки,
туроператорска дейност и туристическо агентство,
обмяна на валута, превозни сделки на пътници,
товари и таксиметрови превози в страната и в
чужбина, складови сделки, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), информационна дейност в страната и в
чужбина, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавжедане на недвижими
имоти с цел продажба, внос, износ, реекспорт
и бартер. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Спас
Василев Каров.
5096
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2630
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1303/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„С – Таласъм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Свиленгард, ул. Тринадесети октомври
6, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, международен
транспорт, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос и износ на стоки и лизинг,
производство и продажба на дървен материал и
негови производни, търговия с петрол и петролни
продукти, таксиметрови услуги, автосервизни
услуги, ремонт, поддръжка и монтаж на битова
техника и електроника, изграждане, поддръжка
и експлоатация на кабелни, далекосъобщителни
мрежи за разпространение на телевизионни и
радиопрограми. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Селахатин Огюз.
5097
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2645
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1321/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бойчева одит“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, бул. Георги Сава Раковски
30, вх. В, ап. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, лицензионни сделки, стоков контрол, комисионни,
складови и превозни сделки, лизинг, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, счетоводни
услуги и одит. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петранка
Тенчева Бойчева.
5098
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2831 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1372/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Недика – НД“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ж.к. Орфей 20, вх. А, ет. 4, ап. 21, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина със стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
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стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 15 000 лв., със
съдружници Недялко Кирилов Делчев и Катя
Недялкова Караманолова, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
5099
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2753
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1368/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дипласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Персенк 53, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната и
в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически
и физически лица в страната и в чжбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, финансови
услуги (под формата на предприятие), складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, заложна къща (под
формата на предприятие), хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
внос, износ, бартер и реекспорт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Джунеид Дурмуш Халим.
5100
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2771
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1374/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анахим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. Търново 19, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
складови, лицензионни и валутни сделки (след
разрешение), сделки с интелектуална собственост,
лизинг, превозни сделки, вкл. международен
транспорт, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, продажба и
сервиз на фискални устройства (след получаване
на необходимото разрешение), извършвани като
предпритие, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков
контрол, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица, външноикономически и външнотърговски
сделки – внос, износ, бартер. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Цонка Димитрова Димитрова.
5101
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2776 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1380/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ди – Мар – Витанови“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Климент Охридски 5, вх. А,
ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, складови, лицензионни, лизингови
и сделки с интелектуална собственост, търговско
посредничество и представителство, международен транспорт, таксиметрова дейност в страната
и в чужбина, стоков контрол, хотелиерска дейност (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел,
туристическа и рекламна дейност, откриване и
експлоатация на магазини, кафе-аперитиви и ресторанти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, автосервиз,
външнотърговски сделки по предмета на дейност, дейност, свързана с текстилни технологии
и обработки, ремонт и сервизно обслужване на
електроника, компютри и консумативи към тях.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Динко Георгиев Витанов и Мариана Стойнова Витанова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5102
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2768
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1375/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Изотех“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. П. Р. Славейков 3, с
предмет на дейност: производство и търговия със
строителни материали, производство, търговия,
монтаж и демонтаж на топло- и хидроизолации и климатични инсталации, производство
и търговия с мебели, строеж и обзавеждане на
сгради и недвижими имоти с цел продажба,
транспортна дейност, покупко-продажба на стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лизингови сделки, внос и износ на стоки, обучение и квалификация, система за управление
на качеството и консултантска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Намик Сезгин.
5103
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2782
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1381/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нуша“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 13,
вх. В, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки в страната и в чужбина, автосервиз,
търговско представителство и посредничество,
складови, лицензионни, туристически, рекламни
и сделки с интелектуална собственост, ресто-
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рантьорство и хотелиерство (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, производство, внос и износ на селскостопанска продукция, външнотърговски сделки,
разрешени със закон, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Теменуга
Василева Кръстева.
5104
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2896
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1448/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аквапласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Брегалница 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство и хотелиерство
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ) и покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, заваръчни и
строително-монтажни работи, металообработващи услуги, външнотърговски сделки, разрешени
със закон, извършване на всички видове строително-монтажни работи и В и К дейност по чл. 1,
ал. 3 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Вълков Цветанов.
5105
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2786 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1390/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Н и Д 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Алеко Константинов 11, ет. 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, счетоводно-консултантска дейност,
изготвяне на счетоводно-икономически експертизи, икономически анализ, оценки и обосновки,
комисионни и лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос, износ и реекспорт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Иванов Ванчев и Дилянка Ванчева Николова, които го представляват
и управляват заедно или поотделно.
5106
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2803
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1392/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Шанс
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Освобождение 41, с предмет на
дейност: покупка на всякакви стоки или други
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вещи, незабранени със закон, с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки,
незабранени със закон, от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски услуги, складови, туристически,
рекламни и информационни сделки, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Стайков Георгиев.
5107
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2823 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1407/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Боретти“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград, ул.
Стефан Стамболов 6, вх. В, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: производство на всякакви стоки и
извършване на всякакви услуги, незабранени със
закон, вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба
на стоки, вещи и недвижими имоти, строителна,
монтажна и ремонтна дейност, представителство
на физически и юридически лица, предоставяне на
информационни, консултантски и посреднически
услуги, комисионна, спедиционна и транспортна
дейност в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав Стоянов Иванов и Атанас
Бориславов Иванов и се представлява и управлява
от Борислав Стоянов Иванов.
5108
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2865 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1419/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мена Файер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Плиска 4, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
проверка, ремонт, зареждане и продажба на пожарогасителни и противопожарни средства, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови,
рекламни и информационни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Георгиев Ангелов и Надежда Ангелова Ангелова,
които го представляват и управляват заедно и
поотделно.
5109
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2833
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1411/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инстройтехник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. П. Р. Славейков 3, с
предмет на дейност: производство на строителни
материали, транспортна дейност, покупко-продажба на стоки и други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерство и
ресторантьорство, покупко-продажба на автомобили и авточасти, външнотърговска дейност,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лизингови сделки, внос и износ на стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Азми Догруер.
5110
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2834
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1413/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дитон 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Червена стена 7, вх. А,
ет. 7, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски (с
изключение на случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, като всички се
извършват под формата на предприятие, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос, износ, бартерни
сделки, реекспорт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Нина Ванчева Иванова.
5111
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2832
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1414/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стософ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Иларион Макариополски
25, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски, финнасово-счетоводни услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Стойко Гочев Сирмов.
5112
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2858
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1424/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аспида“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ж.к. Орфей, бл. 20, ет. 12,
ап. 71, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, лицензионни сделки, стоков
контрол, комисионни, складови и превозни сделки,
лизинг, търговско представителство и посредничество, рекламни, хотелиерски (без случаите
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по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Емран
Емин Дурмуш.
5113
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2822
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1404/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сикрет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. България 150, Търговски
комплекс „21 век“, сутерен, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, лицензионни и складови
сделки, стоков контрол, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги
(всички под формата на предприятие), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство, внос и износ, строителна и монтажно-ремонтна дейност, вътрешна
и външна търговия. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Антон Георгиев Стоянов.
5114
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2879 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1408/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рекламни
билбордове“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, бул. Съединение 22А, ет. 3, с
предмет на дейност: рекламна дейност, изработка
монтаж и поддръжка на рекламни съоръжения,
строителни дейности, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, проучвателни,
проектантски и контролни дейности, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки,
авторемонтни услуги, автообслужване, автомивка, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
вътрешна и външна търговия, импорт, експорт,
хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорство, разкриване на заведения за
обществено хранене, машинописни, счетоводни и
преводни услуги, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция и техника, търговия със
семена и посадъчен материал, минерални торове
и препарати за растителна защита с откриване
на агроаптека (след разрешение), шивашки, плетачни, дърводелски, водопроводни, фризьорскокозметични и фотографски услуги (под формата
на предприятие). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Михаил Тянков Жеков.
5115

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2820
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1403/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фори – Христо Радев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Харманли, ул. Охрид
11А, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и транспортни сделки
в страната и в чужбина, хотелиерски услуги,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Борисов Радев.
5116
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2809 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1401/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Денчева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Узунджово 12, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти (по
смисъла на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина и след получаване на разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Светла
Денчева Иванова.
5117
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2792
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1398/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Трингас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, бул. България 60, ет. 3, офис
33, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, съпровод в страната
и в чужбина на тежки и извънгабаритни моторни
превозни средства (след разрешение на съответния
държавен орган), превоз и продажба на петролни продукти (след разрешение на съответния
държавен орган), търговско представителство и
посредничество, складови и лицензионни сделки и
такива с интелектуална собственост, внос и износ
на стоки, външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Христос
Апостолос Грингас.
5118
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2847 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1388/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Еспрес транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Стара планина 6 – 12, ет. 3, ап. 13, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, преработка и про-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

дажба на селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, покупка, строеж, обзавеждане
и продажба на недвижими имоти, експлоатация на
заведения за обществено хранене и увеселителни
заведения, разработка на софтуерни продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тошко Ангелов Тодоров
и Димитрия Цветкова Тодорова и се представлява
и управлява от Тошко Ангелов Тодоров.
5119
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2830
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1357/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джери – Марти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Димитровград, ул. Гоце Делчев
1А, 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, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни и други услуги, консултантски, програмни
и маркетингови сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Добрев Влахов.
5120
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2769
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1376/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ивет
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Любимец, ул. София 30, с предмет на дейност:
козметични услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, превоз на пътници
и товари, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ива Пенева
Пальонова.
5121
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2777
от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1384/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арис естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис
412, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
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стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и складови сделки, търговско посредничество и представителство, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги в страната и в чужбина, откриване
и експлоатация на магазини, ресторанти, кафеаперитив, хотелиерство (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, производство и търговия с всякаква
селскостопанска продукция, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, външнотърговски
сделки, импорт, експорт, реекспорт и бартерни
сделки, разрешени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Николаос Христос Синапидис.
5122
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2813
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1397/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лиз енд Питърс
ентърпрайс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Свиленград, ул. Георги Скрижовски
1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки,
откриване на складове под митнически контрол,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Питър Спенсър
и Елизабет Анн Спенсър, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
5123
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2824 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1406/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „АГ строй“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул. Индустриална 5, с предмет на дейност: изграждане
на пречиствателни станции и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи, ниско и
високо строителство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
издателски, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., със съдружници „Глобал“ – ООД, и
„Арда – тур“ – ЕООД, и се представлява и управлява от Шенер Сабри Халибрям и Себахтин
Исмаил Исмаил заедно и поотделно.
5124
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2844
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1410/2007 вписа друже-
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ство с ограничена отговорност „Протон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Белмекен 2 – 6, вх. А, ет. 7, ап. 34, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, бартерни, международни, транспортни и складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и счетоводни
услуги, извършвани под формата на предприятие,
хотелиерство (с изключение на чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Десислав Иванов Вълканов, Христос Синодинос
и Анастасиос Мавромихалис и се представлява и
управлява от Десислав Иванов Вълканов.
5125
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2670
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1327/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Давичи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Зайчар 22, с предмет на
дейност: обработка, складиране, съхраняване и
превоз на товари, куриерски и транспортни услуги
в рамките на страната и в чужбина, както и други
спомагателни дейности в транспорта, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Диляна
Димитрова Чиликова.
5126
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2673 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 1330/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ивания“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Славянска 32, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякаква
строителна и строително-монтажна дейност,
като всички се извършват под формата на предприятие. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Делчо Иванов
Кирчев и Весела Николаева Кирчева, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5127
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2734
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1324/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Цведо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Строител 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина, превози на пътници и товари в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (организирани
като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветана Тодорова
Василева и Дора Николова Атанасова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5128
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2688
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1332/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ерра
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Рабово, област Хасково, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Юсеин Халибрям Хаджъакиф.
5129
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2692
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1338/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елкар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Васил Левски 81, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, външно- и
вътрешнотърговска дейност, представителство,
агентство, комисионерство, посредничество на
наши и чуждестранни юридически и физически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство,
авторемонтни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милен Вълчев Дженгозов.
5130
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2718
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1349/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пасифик“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Димитровград, ул. Захари Зограф,
бл. 34, вх. В, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, логистика, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос
и износ на стоки, строително-монтажна дейност,
рекламна и издателска дейност (като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Атанас Русев Атанасов.
5131
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2846 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1378/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Нима груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Долно
Големанци, ул. Странджа 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска и
горскостопанска продукция (след разрешение),
животновъдство и растениевъдство, производство
и продажба на текстил и конфекция, строителство на бензиностанции, търговия с петрол и
петролни продукти (след разрешение), покупкопродажба на автомобили и части за тях, търговия
с електродомакински уреди, производство и покупко-продажба на хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, внос, износ,
комисионна, спедиционна, лизингова, превозна,
транспортна и туристическа дейност в страната и
в чужбина, информационна, програмна дейност,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем и продажба, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство
и обществено хранене, откриване и експлоатация
на магазини, кафе-аперитиви и други търговски
обекти, външнотъровска дейност по предмета
на дейност на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мехмедали Али Молла, Али Молла, Илхан
Дженгиз и Нерми Айайдън и се представлява и
управлява от Мехмедали Али Молла.
5132
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2743 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1360/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аполон
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Македония 39А, с
предмет на дейност: сделки с недвижими имоти
с цел покупко-продажба, строително-монтажни
дейности за строеж на нови и/или ремонт на съществуващи сгради и постройки, наемни сделки
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и други дейности, свързани с недвижими имоти,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, отдаване под наем на моторни превозни
средстава, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
превозна и транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
производство и търговия с петролни продукти,
търговия със санитарно-хигиенни и козметични
продукти, външнотърговска дейност, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, складови сделки,
одиторски, счетоводни, туристически, рекламни и
импресарски услуги (всички услуги под формата
на предприятие). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Владислав Дончев Михайлов.
5133
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2724 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 1354/2007 вписа дружество
с ограничена отоворност „Евролют“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Долно Ботево,
област Хасково, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки
от собствено производство, външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж, обзавеждане и
продажба на недвижими имоти, експлоатация на
заведения за обществено хранене и увеселителни
заведения. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лютфи Юсуф
Падарли Юсуф и Мехмед Лютвиев Мехмедов и
се представлява и управлява от Лютфи Юсуф
Падарли Юсуф.
5134
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2701
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1346/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Пресил реъл
естейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, бул. България 60, 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, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, вкл.
международен транспорт, откриване и експлоатация на хотели и ресторанти, туроператорски
сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
хотелиерска дейност (без тази по чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристическа дейност в страната и в чужбина,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност. Дружеството е с неопределен срок,

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

с капитал 5100 лв., със съдружници Златан Петров
Вангелов и Трифон Христов Тодоров, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5135
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2695 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 1335/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Хасиенда“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Ивайловград, ул.
Бор 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозни
сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, складови сделки,
хотелиерство и ресторантьорство, импортно-експортни сделки, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон (при установен
със закон или друг нормативен акт разрешителен
режим за определена дейност и след получаване
на съответното разрешение за извършване на
този вид дейност). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Венелинов Бояджиев и Недка Ангелова
Димитрова, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
5136
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2719 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 1352/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Моно – бетон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Околовръстно шосе, с предмет на дейност:
проектиране и строителство на обекти в страната
и в чужбина, проучване и експлоатация на кариери, добив и продажба на инертни и строителни
материали, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
превозни сделки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
услуги, свързани с управление и поддържане на
недвижими имоти, хотелиерски (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, строителни и импресарски услуги, търговско представителство, агентство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници „Беттран“ – АД, и „Монолит“ – АД, и
се представлява и управлява от Иван Михайлов
Гавриков и Петър Тодоров Хаджиев заедно.
5137
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2684
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1334/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „МТМ секюрити
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Иван Вазов 10, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален или
преработен вид, механично, електромеханично
и лазерно маркиране на автомобили и други
ценности, монтаж и поддръжка на алармени
системи на автомобили и други вещи, автосервиз
и автомивка, внос и износ на стоки, рекламна и
издателска дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
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физически и юридически лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, бартерни сделки в страната и в
чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност
(всички дейности под формата на предприятие
по смисъла на ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Митко
Маринов Митев и Таня Жекова Митева, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5138
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2705 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1165/2005
вписа промени за „Весталия“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Свиленград,
ул. Стоил Косовски 2, във Варна, ж.к. Младост,
бул. Република, Медицински център „Младост“;
вписа промяна в дружествения договор.
5139
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение от 4.V.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 66/91 на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Атлас“ – АД, Димитровград.
5140
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2779 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 383/2003
вписа промени за „Транс – Фарм“ – ООД: заличава Елена Георгиева Ангелова като съдружник;
освобождава и заличава Росен Делчев Радичев
като съдружник и като управител; променя вида
на дружеството от „Транс – Фарм“ – ООД, на
„Транс – Фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Александър
Стамболийски 41, и с едноличен собственик на
капитала на дружеството и управител Атанас
Стойчев Червенлиев; дружеството ще се управлява
и представлява от Атанас Стойчев Червенлиев.
5141
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2676 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 1331/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Т и Б транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Простор 13, вх. В, ап. 6, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и
в чужбина, транспортни и сервизни услуги с
превоз на товари с товарни, лекотоварни и/или
леки автомобили, както и с автомобили със
специално вградено допълнително техническо
оборудване, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингова
дейност, строително-монтажна дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, ресторантьорска дейност,
както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Тодор Александров Тодоров и
Божидар Варчов Бобев, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
5142
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Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1919 от 3.IХ.2007 г. по ф.д. № 711/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хакуил“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска
7, 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, превозни, складови
и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност и всяка друга дейност,
разрешена от закона, като при необходимост за
упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Стивън Сидни Уилямс.
5143
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1917 от
3.IХ.2007 г. по ф.д. № 710/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Камбаните 58“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Елхово, ул. Търговска 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица;
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги; всякаква друга дейност, разрешена
от закона, като при необходимост за упражняване
на съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв.,
със съдружници Тинко Василев Славков, Васил
Тинков Славков и Мартин Тинков Славков и се
представлява и управлява от управителя Тинко
Василев Славков.
5144
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1642
от 20.VII.2007 г. по ф.д. № 594/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Интернешънъл индъстрис“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Пирот 25, с предмет на дейност: покупка,
строителство и или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; търговско
представителство и посредничество и всякакви
други услуги и дейности, разрешени от закона,
като при необходимост ще придобива съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Кристофър Джеймс Хорн.
5145
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2399 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 888/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тюленстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 33А, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: построяване, ремонт и подобрения на
обекти и сгради, всякакви строителни услуги,
производство и търговия със строителни материали, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, производство
на стоки с цел продажба на същите, разкриване
на складове и обекти за търговия и обществено
хранене, реекспорт, търговия в страната и в
чужбина с петролни и горивосмазочни продукти
и продукти в областта на хранително-вкусовата
промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство, превозни и спедиционни, лизингови, складови и други сделки,
хотелиерска, туристическа, в това число и селски
туризъм, ресторантьорска, рекламна, информационна, транспортна, автосервизна, ремонтна,
и инженерингова дейност, маркетингови услуги,
или дейност по предоставяне на други услуги,
вк л. и счетоводни, сделк и с интелек т уа лна
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Антонио Христов Ангелов.
5146
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2415
от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 185/2006 вписа промяна
за „Бул Стафф“ – ООД, Ямбол: вписва промяна
в представителната власт на дружеството – дружеството ще се представлява и управлява от
съдружника Денис Стаффуцца.
5147
Софийският градски съд на основание чл. 9
ЗПП регистрира под парт. № 374, том 2, р. Х,
стр. 65, по ф.д. № 574/2010 политическа партия
с наименование „Леви Зелени“, със седалище
София, район „Възраждане“, ул. Поп Богомил
49, ет. 1. Уставът на политическата партия е
приет на учредително събрание от 26.06.2010 г.
с цели, подробно описани в чл. 3 от устава, и
представлява неразделна част от това решение.
Ръководни органи на партията са: председател,
Национален изпълнителен съвет, Национален контролен съвет. Вписва за председател на партията
и на Националния изпълнителен съвет Божидар
Стефанов Александров. Членове на Националния изпълнителен съвет са: Ирина Атанасова
Иванова, Светлана Мирчева Филипова, Татяна
Панайотова Ваклинова, Панайот Христов Златев.
Вписва Национален контролен съвет в състав:
Иван Тимчев Гущеров – председател, и членове:
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Илияна Панайотова Стоянова, Божидар Петков
Джуджев. Партията се представлява от Божидар
Стефанов Александров.
8726
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 13295/98 за
политическа партия с наименование „Съюз на
патриотичните сили „Защита“: вписва промени
в устава, приети от Третия конгрес на партията
от 27.03.2009 г., проведен в София, който е неразделна част от решението; вписва Национален съвет в състав от 69 членове; вписва ново
Изпълнително бюро в състав от 14 членове:
Йордан Петров Величков – председател, Петър
К ирилов Берон – зам.-председател, Димитър
Кунов Йотински – зам.-председател, Николай
Владимиров Захариев – зам.-председател, Емил
Христов Величков – зам.-председател, Виотета
Милкова Атанасова – секретар, Станчо Николов
Тодоров – секретар, Цано Йорданов Цанов – секретар, Иван А нтимов Маринов – секретар,
Владимир Цветанов Цанов – секретар, Галина
Димитрова Стефанова – член, Калинка Кирилова
Бонева – член, Филип Нинов Филипов – член,
Елена Николаева Слатинска – член. Партията
се представлява от председателя Йордан Петров
Величков.
8744

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на 07.12.2010 в 11 ч. в офиса на
сдружението, София, ж.к. Дружба, бл. 90, вх. А,
ет. 5, ап. 12, при следния дневен ред: 1. промяна на член 39 от устава на сдружението поради
допусната техническа грешка при подаване на
документите за първоначална регистрация; 2.
промяна на седалището на организацията; 3.
разни. Регистрацията започва в 10,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред в 12 ч. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
в офиса на сдружението. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители
да присъстват.
8520
20. – Управителният съвет на сдружение
„Джудо клуб Шампион“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 13.12.2010 г. в 17 ч. в София,
ж.к. Суха река, бл. 134, вх. Г, ет. 1, ап. 60, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на сдружението за осъществяване на дейност в обществена
полза; 2. промени в устава на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8639
22. – Управителният съвет на сдружение
„Карина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 20.12.2010 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението, София, ул.
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Гурко 50, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на сдружение „Карина“ и освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет и счетоводителя на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. приемане,
напускане, отпадане на членове; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8629
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Баскетболен клуб при Национална спортна
академия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 11.01.2011 г. в 11 ч. в седалището на сдружението, София, район „Студентски“, кв. Дървеница, НСА, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на молби за приемане на
нови членове на сдружението; проект за решение – ОС удовлетворява подадените молби за
приемане като членове на сдружението на лицата,
подали такива молби; 2. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
състава на управителния съвет на сдружението, като намалява броя на членовете от 7 на 5;
3. разглеждане на молби за освобождаване на
членове на управителния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС удовлетворява молбите
и освобождава членовете на управителния съвет,
подали такива молби, като освобождава същите
и от отговорност за дейността им до датата на
провеждане на настоящото ОС; 4. избиране на
нов управителен съвет; проект за решение – ОС
избира предложения нов управителен съвет на
сдружението; 5. обсъждане и внасяне на промени
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема нов вариант на устава с внесени промени
съобразно проведените обсъждания; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание. Регистрацията на
членовете на сдружението започва на 11.01.2011 г.
от 10 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението в деловодството на НСА по адреса
на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден.
8651
26. – Съветът на директорите на сдружение
с нестопанска цел „Ротари Клуб Бургас Пиргос“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.12.2010 г. в 18,30 ч. в Бургас,
хотел „Мираж“, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на сдружението за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г.; проект за
решение – общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на сдружението
за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2009 г.; проект за решение – общото събрание
приема годишния финансов отчет на сдружението
за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността
им в периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г.; проект за
решение – общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им в периода 01.07.2009 г. – 30.06.2010 г.;
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4. освобождаване от длъжност на членовете на
съвета на директорите; проект за решение – общото събрание освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите; 5. избор на нови
членове на съвета на директорите за периода
01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.; п роек т за решение – общото събрание приема предложенията за
избор на нови членове на съвета на директорите
за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.
8608
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хандбален клуб Фрегата – Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 22.12.2010 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в Бургас, ж.к. Славейков, спортна зала „Младост“, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава
на сдружението; проект за решение – променя
устава на сдружението съгласно предложения от
УС проект; 2. промяна на адреса на управление
на дружеството; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8595
25. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Родни звуци“ при СМУ „Панчо
Владигеров“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 22.12.2010 г. в
16 ч. в залата на СМУ „Панчо Владигеров“ – Бургас, ул. Кавала 39, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
8636
12. – Управителният съвет на сдружение за
общественополезна дейност „Спортен клуб по
лека атлетика „Евър“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.12.2010 г. в 17 ч. в офиса на сдружението
във Варна, бул. Осми приморски полк 87, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за 2010 г.; 2. избор на нов
управителен съвет.
8519
17. – Управителният съвет на сдружение
„Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.12.2010 г. в 16 ч. във Видин,
ж.к. В. Левски бл. 5, вх. В, ап. 37, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението до октомври 2010 г.; 2.
обсъждане и приемане на предложения на управителния съвет за основни насоки и проекти на
сдружението; 3. обсъждане и приемане на нови
членове в сдружението и отпадане на членство;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на
нов контролен съвет; 6. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 17 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8552
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10. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Сокол“, Ихтиман, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 05.12.2010 г. в 10 ч. в Малкия салон на читалище Ихтиман при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет на сдружението; 2. избор на
председател на УС; 3. избор на контролен съвет;
4. решение за членуване в националната ловна
организация; 5. избор на представител на сдружението в националната организация; 6. приемане на
бюджет 2010 г.; 7. определяне размера на членския
внос за 2011 г.; 8. приемане на бюджета и щатно
разписание за 2011 г.; 9. приемане на вътрешни
правила за осъществяване на общественополезна
дейност и за набиране и разходване имуществото
на сдружението; 10. приемане на програма за дейността на сдружението 2011 – 2013 г.; 11. приемане
на устав; 12. разглеждане поведението на членове
на сдружението, престъпили закона и устава, и
вземане на отношение спрямо тях; 13. разни.
8748
5. – Управителният съвет на лекоатлетически
спортен клуб „Химик“ – Костинброд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на членовете на клуба на 29.12.2010 г. в 10 ч. в
Костинброд, ул. Възход 23, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението за дейността през периода 2009 – 2010 г.; 2.
разни. 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.
8603
14. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена
полза Клуб по конен спорт „Осогово“, Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.01.2011 г. в 10 ч. в
Кюстендил, ул. Спартак 52-Б, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението; 2. вземане на решение за приемане на
промени в устава на сдружението – чл. 19, т. 2,
чл. 22 и чл. 26 от същия; 3. вземане на решение
за освобождаване на управителния орган на сдружението и избор на нов управителен орган. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред в 11 ч. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени
на разположение на членовете.
8567
148. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 29.01.2011 г. в 9 ч. в хотел
„Ростов“, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет за 2010 г.; 2.
доклад на контролния съвет на адвокатската колегия; 3. отчет за дейността на дисциплинарния съд;
4. обсъждане и приемане бюджета на колегията
за финансовата 2011 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната; 6.
текущи въпроси. Поканват се всички адвокати
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
се отлага с един час и ще се проведе независимо
от присъстващите членове.
8582
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с определение на
съда от 11.10.2010 г. свиква общо събрание на
Училищното настоятелство при СОУ „Христо
Ботев“ – гр. Съединение, на 15.12.2010 г. в 17,30 ч.
в гр. Съединение, пленарната зала на общинската
администрация, бул. 6 септември 13, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на училищното
настоятелство; 2. финансов отчет на настоятелството; 3. предложение за промени в устава; 4.
освобождаване на членове; 5. приемане на нови
членове; 6. избиране на нов управителен съвет; 7.
приемане програма за работа на настоятелството.
8638
3. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на УН на
21.12.2010 г. в 17,30 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за предходната година; 2. промени в списъчния
състав – избор на нови членове и освобождаване на стари; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита редовно
независимо от броя на присъстващите.
8623
15. – Управителният съвет на „Синдикални
организации на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (годишна конференция) на членовете си
на 28.12.2010 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Христо
Г. Данов 37, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. приемане на отчета на контролния съвет; 3. избор на нови ръководни органи; 4.
приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8647
29. – Управителният съвет на Националната
транспортна камара – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 28.12.2010 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Шести
септември 242, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на камарата и насоки за бъдещата
работа; 2. избор на нови ръководни органи. Поканват се членовете на Националната транспортна камара да вземат участие в общото отчетно
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от явилите се членове.
8648
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Настоятелство при Детска градина „Марица“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2011 г. в
16 ч. в Пловдив, ул. Полковник Бонев 27, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на баланса при приключване на ликвидацията на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в обществена полза „Настоятелство
при Детска градина „Марица“ – Пловдив; 2. взе-
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мане на решение за приемане на пояснителния
доклад към баланса на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Настоятелство при Детска градина
„Марица“ – Пловдив; 3. вземане на решение за
приемане на годишния отчет на ликвидатора на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в обществена полза „Настоятелство
при Детска градина „Марица“ – Пловдив, за
ликвидационния период; 4. вземане на решение
за освобождаване от отговорност на ликвидатора
на сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в обществена полза „Настоятелство
при Детска градина „Марица“ – Пловдив, след
вписване на заличаването във фирмените регистри
при Окръжния съд – Пловдив; 5. разпределяне
на останало след ликвидацията имущество; 6.
вземане на решение за заличаване и вписване
в ОС – Пловдив, на заличаването на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза „Настоятелство при Детска
градина „Марица“ – Пловдив. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8593
18. – Управителният съвет на Спортен клуб
по ориентиране „Компас“ – гр. Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на управителния
съвет от 23.10.2010 г. свиква общо събрание на
28.12.2010 г. в 18 ч. в сградата на клуба на ул.
Гита 1, Раднево, със следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба; 2. избор на ръководни
органи на клуба; 3. 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.
8620
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Федерация Спорт Бул“, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.12.2010 г. в 16 ч. в седалището на
сдружението – Разград, ул. Илия Петров 1, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС и отчет за
дейността на сдружението за 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 г.; проект за решение – общото събрание
приема доклада на УС за дейността през следните
години – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.; 2. доклад
и отчет за приходите и разходите през следните
години – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.; 3. избор
на ръководни органи на сдружението – УС и
председател; 4. промяна в устава на сдружение с
нестопанска цел „Федерация Спорт Бул“. Поканват
се всички членове на сдружението „Федерация
Спорт Бул“ да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището. Регистрацията на членовете започва
в 15,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8637
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по борба, самбо
и джудо Юнак – Локомотив – Русе“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.01.2011 г. в 18,30 ч. на адрес Русе, ул.
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Александровска 45, ет. 4, при следния дневен ред:
1. допълване предмета на дейност на сдружението, като след текста „борба, самбо и джудо…“
се допълва с текста „смесени бойни изкуства и
свободни борби“; 2. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
8615
7. – Управителният съвет на СК по биатлон
„Рилски спортист“ – Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 28.07.2010 г. свиква общо
събрание на 18.12.2010 г. в 17,30 ч. в Стрелбището, Самоков, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба; 2. промени в устава на клуба;
3. промени в ръководните органи на клуба; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., колкото и членове да се явят.
8596
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Генерал Владимир Заимов“ – Сопот, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.12.2010 г. в 17 ч. в
учителската стая на ПГ „Ген. Владимир Заимов“,
Сопот, ул. Иван Вазов 1, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на настоятелството; 2. приемане и освобождаване на членове на сдружението;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет; 4. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението в седалището му,
Сопот, ул. Иван Вазов 1.
8554
22. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Искра 2001“ – с. Искра, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.12.2010 г. в 10 ч. в с. Искра,
ул. Г. Димитров 14, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. освобождаване на
председателя на сдружението Стефка Кръстева и
на членове; 3. промяна на седалището на сдружението; 4. приемане на нов устав на сдружението;
5. избор на управителен съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението за 2009 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8594
53. – Учредителният комитет на Сдружение за
напояване „Медово – 2007“, с. Медово, община
Братя Даскалови, област Стара Загора, на основание чл. 10, ал. 4, чл. 7, т. 1, чл. 9, ал. 2 във
връзка с чл. 8, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-487
от 26.07.2007 г. на министъра на земеделието и
продоволствието и въз основа на Заповед № РД09-180 от 10.04.2008 г. относно откриване на
процедура за учредяване на СН „Медово – 2007“,
с. Медово, с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждане на нови
напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за
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напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи, рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици, отправя
покана към всички собственици на земеделски
земи в землището на с. Медово да присъстват на
учредителното събрание на 28.12.2010 г. в 10 ч.
в читалището на селото при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за учредяване на сдружението и
приемане на устава му; 4. избиране органи на
управление на сдружението. Материалите по
дневния ред на учредителното събрание са на
разположение на учредителите в кметството на
с. Медово. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на
22.01.2011 г. в читалището на с. Медово в 10 ч.
8619
Ви х рен Н и колов М и х а й лов и Ла з ари на
Богоева Богоева – ликвидатори на Сдружение
с нестопанска цел „Дуенде“, в ликвидация по
ф.д. № 10010/2001 на Софийския градски съд, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ канят кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си и определят едномесечен
срок на ликвидацията.
8550
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Гергана Цветанова Николова – ликвидатор
на Фондация „Свети Мина 2001“ (в ликвидация),
ф.д. № 757/2001 по описа на СОС, на основание
чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят своите вземания
в едномесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
8605
Марияна Мойсеева Чифчийска – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Настоятелство при Детска градина „Марица“ – Пловдив“
(в ликвидация), ф.д. № 906/2003 по описа на
ОС – Пловдив, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адрес – Пловдив, ул. Полковник Бонев 27.
8597
Михаил Петков Бозаров – ликвидатор на
Националната асоциация на българските картофопроизводители – София, в ликвидация по ф.д.
№ 12381/2004 на СГС, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
да предявят вземанията си в шестмесечен срок.
8555
Светла Стойкова Георгиева – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Спортен клуб „Орион“ – Варна, в ликвидация
по ф.д. № 1070/2007 по описа на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
8549

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