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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. за
създаване на Съвет за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г.,
бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и
101 от 2009 г. и бр. 5 и 31 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В заглавието на постановлението думите „Европейските общности“ се заменят с
„Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 2. В чл. 1 думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз (АФКОС)“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „трима заместник-председатели“ се заменят със „заместник-председател“.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Заместник-председател на съвета е определен от председателя член на съвета.
(4) Членове на съвета са: министърът по
управление на средствата от Европейския
съюз, определен от министъра на вътрешните
работи заместник-министър на вътрешните
работи, ресорните за управлението на евро
средства заместник-министър на финансите,
заместник-министър на земеделието и храните,
заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на труда и социалната
политика, заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството,
както и изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, директорът на Агенцията
за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Агенцията по обществените
поръчки, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на
Агенция „Митници“, изпълнителният директор
на Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури и директорът на
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 3 след думата „членовете“ се добавя
„или председателя“, а думите „Европейските
общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветът провежда редовни заседания
веднъж на 6 месеца. При необходимост по инициатива на председателя или на член на съвета
могат да се насрочват извънредни заседания.“
§ 5. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заседанията на съвета са редовни, ако
на тях присъстват най-малко половината от
членовете му. Решенията на съвета се приемат при съгласие на повече от половината от
присъстващите членове на съвета.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Членовете на съвета, управляващи
евросредства и/или докладващи нередности и
измами:
1. определят служител и негов заместник
от съответната администрация, отговорни за
борбата с измамите и нередностите, които да
осъществяват оперативното взаимодействие с
дирекцията по чл. 9, като уведомяват дирекцията
по чл. 9 за имената, длъжността, структурното
звено, електронната поща, факса и телефоните за
връзка с определените служители; при промяна
в данните в срок 3 дни изпращат актуалната
информация на дирекцията по чл. 9;
2. определят един или няколко служители
от съответната администрация, отговорни за
администрирането на сигналите за нередности и измами и докладването на нередности
и измами, които да изпълняват функциите
на служители по нередностите; функциите на
служител/служители по нередностите могат да
се изпълняват и от лицата по т. 1; уведомяват
дирекцията по чл. 9 за имената, длъжността,
структурното звено, електронната поща, факса
и телефоните за връзка със служителите по
нередностите; при промяна в данните в срок
3 дни изпращат актуалната информация на
дирекцията по чл. 9;
3. организират в ръководените от тях администрации водене в електронен формат на
регистър на сигналите за нередности и измами
и регистър на нередностите и измамите по
всеки управляван/изпълняван от тях финансов
инструмент (фонд, програма) на Европейския
съюз (ЕС);
4. осигуряват своевременното, законосъобразното и правилното докладване на нередности и измами по фондовете и програмите на
ЕС, които управляват/изпълняват;
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5. периодично анализират изискванията на
acquis относно борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и ги сравняват с националното
законодателство, като резултатите от анализа и
предложенията за изпълнение на изискванията
се изпращат на дирекцията по чл. 9;
6. осигуряват разясняване на всички служители, имащи отношение към управлението на
евросредствата по всеки финансов инструмент
на ЕС, който управляват/изпълняват, както и
на бенефициентите си дефинициите за нередност и измама;
7. осигуряват на всички служители, имащи
отношение към управлението на евросредствата
по всеки финансов инструмент на ЕС, който
управляват/изпълняват, разясняване на прилагането на процедурите за разкриване, установяване, докладване, последващо проследяване и
приключване на всички регистрирани случаи на
нередности и измами, свързани с финансовите
интереси на ЕС;
8. при поискване изпращат регистрите по
т. 3 на дирекцията по чл. 9;
9. отчитат се пред председателя на съвета за
изпълнението на приетите от съвета решения.
(2) Членовете на съвета, които не управляват
евросредства:
1. определят служител и негов заместник
от съответната администрация, отговорни за
борбата с измамите и нередностите, които да
осъществяват оперативното взаимодействие с
дирекцията по чл. 9 и да отговарят за администрирането на сигналите за нередности и
измами, като уведомяват дирекцията по чл. 9
за имената, длъжността, структурното звено,
електронната поща, факса и телефоните за
връзка с определените служители; при промяна
в данните в срок 3 дни изпращат актуалната
информация на дирекцията по чл. 9;
2. организират в ръководените от тях администрации водене в електронен формат на
регистър на сигналите за нередности и измами
и го изпращат при поискване на дирекцията
по чл. 9;
3. периодично анализират изискванията
на acquis относно борбата с нередностите и
измамите, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз, и ги сравняват с националното законодателство; резултатите от анализа и
предложенията за изпълнение на изискванията
се изпращат на дирекцията по чл. 9;
4. отчитат се пред председателя на съвета за
изпълнението на приетите от съвета решения.“
§ 7. В чл. 8а, ал. 1 думите „регистрирани
нередности или измами, засягащи бюджета
на Европейската общност и националния бюджет“ се заменят с „докладвани нередности
и измами, засягащи националния бюджет и
бюджета на ЕС“.
§ 8. В чл. 8б думите „Европейските общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
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§ 9. В чл. 9 думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз“.
§ 10. В чл. 10а думите „чл. 150м, т. 9“ се
заменят с „чл. 150м, т. 20“.
§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Директорът на дирекцията по
чл. 9 при осъществяване на функциите на дирекцията изисква информация, документи и
съдействие от членовете на съвета и от други
държавни органи, за което уведомява председателя на съвета.
(2) Всички органи, получили сигнали за нередности и измами на основание чл. 150м, т. 9
ППЗМВР, докладват за резултатите от проверката на председателя на съвета в определения
от директора на дирекцията по чл. 9 срок.
(3) За всеки случай на отказ за предоставяне
на информация, документи или съдействие или
забава по ал. 2 от член на съвета или друга
държавна структура директорът на дирекцията
по чл. 9 съобщава на председателя на съвета.
Председателят по своя преценка запознава
Министерския съвет, съответния министър
или ръководител на институцията, направила
забавянето или отказа.“
§ 12. В чл. 12 ал. 6 се отменя.
§ 13. В чл. 15, ал. 1 думите „реда за докладване на сигнали за нередности и измами или на
съмнения за нередности и измами по конкретна
програма на Европейския съюз“ се заменят с
„Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от ЕС, приета с
Постановление № 285 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм.,
бр. 5 от 2010 г.)“.
§ 14. В чл. 18, ал. 1 думите „системата за
сигнализиране и“ се заменят с „процедурите за“.
§ 15. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. (1) Изпълнителните органи и структури по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1302/2008 на Комисията относно
централната база данни за отстраняванията
(ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.) предоставят на
дирекцията по чл. 9 цялата необходима съгласно регламента информация при условията, по
реда и според изискванията, посочени в него.
(2) Дирекцията по чл. 9 изпраща получената
съгласно ал. 1 информация на Европейската
комисия и предоставя достъп до базата данни
за отстраняванията на изпълнителните органи
и структури по ал. 1 при условията, по реда
и според изискванията, посочени в Регламент
(ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията.
(3) При възникнала необходимост директорът
на дирекцията по чл. 9 може да определя срок
за предоставянето на информацията по ал. 1,
който е задължителен за изпълнение.“
§ 16. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.
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§ 17. В § 1а от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. „Административни проверки“ са документални проверки, осъществявани от служителите
на дирекцията по чл. 9 съгласно Наредбата за
определяне на процедурите за администриране
на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, в служебните помещения,
използвани от държавните структури, администриращи нередности и измами.
5. Изискванията за необходимата информация, която регистрите за сигнали за нередности
и измами и регистрите за нередности и измами
трябва да съдържат, се определят с Наредбата
за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми,
съфинансирани от ЕС.“
2. Точка 6 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 18. В чл. 5, ал. 3 от Постановление № 131
на Министерския съвет от 2005 г. за определяне
на ролята и функциите на националния ръководител и взаимодействието му с ръководителя
на програма/ръководителя на управляващ орган
по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94
при управление на помощта, предоставена на
Република България от Европейския съюз по
предприсъединителния инструмент ФАР и Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2005 г.; изм., бр. 106 от 2006 г.,
бр. 57 от 2008 г. и бр. 39 от 2009 г.) думите
„дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейските общности“ в администрацията
на Министерския съвет“ се заменят с „дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на
вътрешните работи“.
§ 19. В чл. 25, ал. 6 от Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм., бр. 38, 61, 81 и 95
от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г. и бр. 31 и 44
от 2010 г.) думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз“.
§ 20. В чл. 3, ал. 2 от Постановление № 70 на
Министерския съвет от 2010 г. за координация
при управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм., бр. 64
от 2010 г.) думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз“.
§ 21. В Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи, приет
с Постановление № 126 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г.,
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бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр.
8 от 2010 г.; изм., бр. 40 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 1, т. 12 думите „Европейските
общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
2. В чл. 150м:
а) навсякъде в текста думите „Европейските
общности“ се заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 7 след думите „национално ниво
за докладване“ се добавя „до Европейската
комисия“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. осъществява оперативно сътрудничество
и взаимодействие със служителите, определени
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 от
Постановление № 18 на Министерския съвет
от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз
(ДВ, бр. 13 от 2003 г.), наричано по-нататък
„Постановление № 18 на Министерския съвет
от 2003 г.;“
г) в т. 14 думите „или на заместник-председателите“ се заличават;
д) в т. 16 думите „чл. 280 от Договора за
Европейската общност“ се заменят с „чл. 325 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз (ОВ, серия С, бр. 83 от 30.03.2010 г.)“.
§ 22. В чл. 48, т. 9 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с
Постановление № 255 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2009 г.; изм.,
бр. 90 от 2009 г. и бр. 47 от 2010 г.), думите
„Европейските общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 23. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности
по фондове и програми, съфинансирани от
Европейския съюз, приета с Постановление
№ 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в текста думите „Европейските
общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
2. В чл. 9 след думата „нередности“ се добавя „и измами“.
3. В чл. 11, ал. 2 след думите „следната информация“ се добавя „дата и регистрационен
номер на сигнала“ и се поставя запетая.
§ 24. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9043
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда,
при които се допуска тютюнопушене в закрити
обществени места и в сградите с обособени
работни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене
в закрити обществени места и в сградите с
обособени работни места.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за условията и реда, при които се допуска по
изключение тютюнопушене в обособени зони
на закритите обществени места и на закритите
работни помещения, приета с Постановление
№ 329 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 110 от 2004 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда, при които се допуска
тютюнопушене в закрити обществени места
и в сградите с обособени работни места
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът, при които се допуска тютюнопушене в
закрити обществени места и сгради с обособени
работни места, съотношението на площта на
обособените самостоятелни помещения към
съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както
и начинът за обозначаване на помещенията по
чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4
от Закона за здравето.
Чл. 2. (1) Обособени самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение
тютюнопушене, могат да се разкриват:
1. в местата за настаняване и средствата
за подслон;
2. към залите за консумация на място в
определени видове заведения за хранене и
развлечение – ресторанти, питейни заведения,
кафенета, кафе-клубове и барове;
3. в сградите на железопътни гари, летища,
морски гари и автогари;
4. в плавателните съдове;
5. в сградите, в които има помещения с
обособени работни места.
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(2) В сградите, в които има обособени работни места, тютюнопушене се допуска само
в определените от работодателите обособени
самостоятелни помещения.
(3) Общата площ, на базата на която се изчислява площта на обособените самостоятелни
помещения, включва площта на:
1. помещенията, в които пребивават посетителите на местата за настаняване, средствата за
подслон и плавателните съдове, с изключение
на площта на коридорите, стълбите, асансьорите, гаражите, общите санитарни и сервизни
помещения;
2. залите за консумация в заведенията за
хранене и развлечение;
3. залите, до които имат достъп гражданите в
сградите на железопътни гари, летища, морски
гари и автогари;
4. помещенията, в които има обособени
работни места.
(4) В случай че лицата, които отговарят за
управлението или ползването на обектите по
ал. 1, обособят самостоятелни помещения за
тютюнопушене, определят със заповед: помещението, правилата за използването му, лицето,
което контролира изпълнението на заповедта,
и отговорността при неспазване на заповедта.
(5) В заведение за хранене и развлечение с
площ, по-малка от 50 кв. м, когато е разположено в обща сграда, заедно с обект/обекти
с друго предназначение и не е изолирано с
въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи
се врати, не се допуска тютюнопушене.
Раздел ІІ
Изисквания, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения и обектите,
в които се допуска тютюнопушене
Чл. 3. Общата площ на обособените самостоятелни помещения, в които се допуска
тютюнопушене, е по-малка от половината от
общата площ, посочена в чл. 2, ал. 3.
Чл. 4. (1) Механична (нагнетателна и
смукателна) вентилация, която отговаря на
изискванията на Наредба № 15 на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
и министъра на енергетиката и енергийните ресурси от 2005 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграждане и
експлоатация на обектите и съоръженията
за производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.;
попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 20 от
2006 г.), се изгражда във:
1. обособените самостоятелни помещения,
в които се допуска тютюнопушене;
2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета,
кафе-клубове и барове, които са с площ, помалка от 50 кв. м, и в които собственикът е
избрал да се допуска тютюнопушене;
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3. в заведенията за хранене и развлечение
с изцяло нощен режим на работа.
(2) Механичната вентилация по ал. 1 работи
през цялото работно време на обекта.
(3) В помещенията и обектите по ал. 1 се
поставя светещ знак, предназначен за посетителите. Знакът се изработва от прозрачни или
полупрозрачни материали, които са осветени
отвътре или отзад така, че светещата повърхност да е видима. Върху нея се изписва текст
„Вентилацията работи“. Надписът трябва да е
с удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с размер
на шрифта не по-малък от 40 пункта.
(4) Светлинната сигнализация се включва
и работи по време на работа на механичната
вентилация.
(5) Лицата, които отговарят за управлението
или ползването на помещенията и обектите по
ал. 1, осигуряват ефективното функциониране
и поддържане на механичната вентилация и
светлинната сигнализация.
(6) В протоколите от измерванията по
чл. 56б, ал. 1 от Закона за здравето се посочват
конкретните данни съгласно приложение № 18
към чл. 305 от Наредба № 15 на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
и министъра на енергетиката и енергийните
ресурси от 2005 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграждане и
експлоатация на обектите и съоръженията
за производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия.
Чл. 5. (1) Обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, се
отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно
затварящи се врати.
(2) На вратата на помещенията по ал. 1 се
поставя трайна маркировка с надпис „Помещение за пушене. Забранено за лица до 18-годишна
възраст“, изобразен с червен удебелен (bold)
шрифт „Хелветика“, с минимален размер на
шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на
кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял
или прозрачен фон, с гранична червена ивица
с широчина 10 мм и със символа на запалена
цигара в черен цвят, разположен в центъра.
(3) На една от стените в помещението по
ал. 1 се поставя на видимо място надпис с
удебелен (bold) червен шрифт „Хелветика“, с
минимален размер на шрифта 50 пункта със
следния текст: „При неработеща вентилация
сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон ………............“,
като се изписва телефонният номер на дежурния
здравен инспектор.
Чл. 6. (1) В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ,
по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал в
заведението да се пуши, както и в заведенията
с изцяло нощен режим на работа, на видимо
място на входната врата се поставя трайна
маркировка със следния текст: „В заведението
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се допуска тютюнопушене. Забранено за лица
до 18-годишна възраст!“. Текстът се изписва
с червен удебелен (bold) шрифт „Хелветика“,
с минимален размер на шрифта 60 пункта и
графичен знак с формата на кръг с диаметър,
не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен
фон, с гранична червена ивица с широчина
10 мм и със символа на запалена цигара в
черен цвят, разположен в центъра.
(2) В залите на заведенията по ал. 1 се
поставя на видимо място надпис с удебелен
(bold) червен шрифт „Хелветика“, с минимален
размер на шрифта 50 пункта, със следния текст:
„При неработеща вентилация сигнализирайте
управителя на обекта или дежурния здравен
инспектор на телефон ………............“, като се
изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор.
Чл. 7. В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ,
по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал
в заведението да не се пуши, на видимо място
на входната врата се поставя трайна маркировка със следния текст: „Заведение без тютюнев
дим“. Текстът се изписва със зелен удебелен
(bold) шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с
формата на кръг с диаметър, не по-малък от
90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична
червена ивица с широчина 10 мм и със символа
на запалена цигара в черен цвят, разположен
хоризонтално в центъра, пресечен с червена
ивица с широчина 10 мм в посока от горния
ляв квадрант към долния десен квадрант.
Чл. 8. В закритите обществени места,
обществения транспорт и закритите работни
помещения, в които е забранено тютюнопушенето, се поставя надпис със следния текст:
„Пушенето забранено! При нарушение звънете
на телефон……………“, като се изписва телефонният
номер на дежурния здравен инспектор. Текстът
се изписва с червен удебелен (bold) шрифт
„Хелветика“, с минимален размер на шрифта
60 пункта и графичен знак с формата на кръг
с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или
прозрачен фон, с гранична червена ивица с
широчина 10 мм и със символа на запалена
цигара в черен цвят, разположен хоризонтално
в центъра, пресечен с червена ивица с широчина 10 мм в посока от горния ляв квадрант
към долния десен квадрант.
Чл. 9. Надписите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 7
и 8 могат да се изписват освен на български
език и на други езици.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Самостоятелните помещения, в които
се допуска тютюнопушене, обособени в обектите по чл. 2, ал. 1, заведенията за хранене и
развлечение по чл. 6 и 7 и обектите по чл. 8
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се привеждат в съответствие с изискванията
на наредбата в едномесечен срок от влизането
є в сила.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния
здравен контрол.
§ 3. Министърът на здравеопазването дава
указания за прилагане на наредбата.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 56а, ал. 3 от Закона за здравето.
9044

РЕШЕНИЕ № 798
ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – доломити и варовици, от находище
„Бояново – 2“, разположено в землището на
с. Бояново, община Елхово, област Ямбол, на
„ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29,
чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ) и мотивирано
предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – доломити и варовици, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Бояново – 2“, разположено в землището
на с. Бояново, община Елхово, област Ямбол, с
размер 166 274 кв. м, индивидуализирано с координатите на точки от № 1 до № 14 по контура
на запасите в координатна система „1970 г.“, на
„ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол.
2. Определя концесионна площ в размер
216 455 кв. м, включваща площта на утвърдените
запаси от находище „Бояново – 2“ и необходимите площи за осъществяване на дейността по
концесията, при граници с координати на точки
от № 1 до № 12 включително в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „ПСФ
Мостинженеринг“ – АД, Ямбол – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0055
от 31 октомври 2002 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива доломити и варовици в
границите на находището по т. 1;
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5.1.2. право на собственост върху добитите
доломити и варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране,
транспортиране и продажба на добитите варовици и доломити;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е до 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите (въз основа на извършена оценка на въздействието върху околната
среда или преценка да не се извършва такава
и оценка за съвместимост) цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния
договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е до 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента
и с министъра на околната среда и водите
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват законите, правилниците и наредбите
за правилно и безопасно разработване на находищата на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на Регионалния исторически музей;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
5.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията и в
сроковете, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
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5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след влизането в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземни богатства
от находище „Бояново – 2“, разположено в
землището на с. Бояново, община Елхово,
област Ямбол, по реда на Закона за опазване на околната среда и предвид чл. 31, ал. 1
във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете и
предписанията на компетентните органи по
околната среда, както и изискванията за опазване на културните и историческите паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Бояново – 2“ – приложение към договора за концесия, представена
от „ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване
на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните от концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да спазва стриктно правилата и нормите
за извършване на взривни работи.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
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6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
предоставя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за предходния период и се предоставя на концедента в
30-дневен срок след периода на плащането;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да е валидна до 60 дни от изтичането
на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за
срока на концесията сума, представляваща 1/25
част от общия размер на паричните средства,
предвидени за опазване на околната среда и за
рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се предоставя на
концедента в 30-дневен срок считано от датата
на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се
предоставя на концедента в срок до 31 януари
на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
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8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно
плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 4070 лв.,
определен на базата на 13 568 тона доломити и
варовици и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в размер
30 на сто от сумата, определена по реда на т. 9.3
или 9.5, се внася в бюджета на Община Елхово
по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
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11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „ПСФ Мостинженеринг“ – АД, Ямбол, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
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РЕШЕНИЕ № 799
ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

за удължаване срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в блок „Шабла“, разположен на територията
на Черноморския шелф и изключителната
икономическа зона на Република България
На основание чл. 31, ал. 3 във връзка с
чл. 5, т. 2, чл. 6, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и решения на Министерския съвет № 690 от 2005 г. (ДВ, бр. 64 от
2005 г.) и № 90 от 2009 г. (ДВ, бр. 16 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в блок „Шабла“ с две години.
2. Размерът на блок „Шабла“ се намалява
от 2636 кв. км на 2290 кв. км и се определя с
координатите на граничните точки от № 1 до
№ 27 включително, както следва (координатна
система WGS84, зона 35N):
№ на
точка

Източна дължина

Северна ширина

1.

28°34'44.52''

43°44'19.41''

Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Бояново – 2“

2.

28°51'12.36''

43°43'05.80''

3.

29°42'09.16''

43°41'25.21''

Координатна система „1970 г.“

4.

29°49'54.00''

43°40'50.66''

5.

29°49'54.00''

43°36'05.00''

6.

29°30'38.00''

43°38'34.00''

7.

29°25'56.00''

43°38'08.40''

8.

29°25'43.00''

43°23'58.90''

№

Х (m)

У (m)

1.

4617415.0

9516714.0

2.

4617384.5

9516727.9

9.

29°10'19.47''

43°23'58.00''

29°10'19.47''

43°24'18.00''

3.

4617254.5

9516966.7

10.
11.

29°01'33.16''

43°24'18.64''

4.

4617189.0

9517088.9

12.

29°01'30.88''

43°27'51.13''

5.

4617079.9

9517124.9

13.

28°45'00.00''

43°27'51.98''

14.

28°45'00.00''

43°30'06.00''

6.

4617190.4

9517290.9

15.

28°37'04.00''

43°30'06.00''

16.

28°38'24.00''

43°32'11.00''

17.

28°36'41.00''

43°33'33.00''

18.

28°35'28.00''

43°34'48.00''

19.

28°34'51.00''

43°36'26.00''

20.

28°35'13.00''

43°37'55.00''

21.

28°35'44.00''

43°38'33.00''

22.

28°34'38.00''

43°40'00.00''

23.

28°34'38.00''

43°41'52.00''

24.

28°35'15 00''

43°42'00.00''

25.

28“35'16.00''

43°42'35.00“

26.

28°34'36.00''

43°43'30.00''

27.

28°34'44.52''

43°44'19.41''

7.

4617229.9

9517215.9

8.

4617324.0

9517174.5

9.

4617294.5

9517248.1

10.

4616990.0

9517530.0

11.

4616740.0

9517530.0

12.

4617245.0

9516600.0

9045
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3. За срока на продължението титулярят
на разрешението „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи по видове и обеми
съгласно работна програма – неразделна част
от допълнително споразумение към договора
за търсене и проучване.
4. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише допълнително
споразумение към Договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в блок
„Шабла“ в едномесечен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9046

РЕШЕНИЕ № 800
ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

за даване на съгласие за сключване на допълнителни споразумения към концесионните
договори за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – пясъци
и чакъли, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Долни
Богров“, участък „Сметището“, и от участък
„Запад“ на находище „Челопечене“, разположени в землището на с. Долни Богров,
Столична община
На основание чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона
за концесиите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение и допълнение
на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали, по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
както следва:
1.1. В Решение № 470 на Министерския
съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Долни Богров“, участък „Сметището“, област София (ДВ, бр. 58 от 2001 г.), изменено
с Решение № 804 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1.1.1. В т. 2 думите „175 050 кв. м“ се заменят с „84 057 кв. м“, думите „с номера от
1 до 56“ се заменят с „номера от 1 до 19“ и
накрая се добавя „съгласно приложението“.
1.1.2. Създава се приложение към т. 2:
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„Приложение
към т. 2
Координатен регистър

на концесионната площ на находище „Долни
Богров“, участък „Сметището“
Координатна система „1970 г.“
Точка,
№

Координати
X (север), м

Y(изток), м

1

4605177,6

8511267,0

2

4605169,1

8511267,5

3

4605166,5

8511272,6

4

4605158,7

8511268,6

5

4605159,9

8511266,2

6

4605097,6

8511236,7

7

4605081,2

8511228,9

8

4605034,8

8511240,5

9

4604831,3

8511282,8

10

4604840,5

8511142,0

11

4604855,6

8511050,0

12

4604856,0

8511046,4

13

4604864,8

8510964,1

14

4604869,7

8510864,1

15

4604884,6

8510867,8

16

4604930,8

8510892,4

17

4604951,7

8510906,0

18

4604982,9

8510908,9

19

4604998,0

8510902,7

“
1.1.3. Създава се т. 6.2.3.1а:
„6.2.3.1а. цялостен проект за добив и първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е до 3 месеца от подписването на допълнителното споразумение; след
съгласуване от министъра на околната среда и
водите, Агенция „Пътна инфраструктура“ и от
министъра на регионалното развитие и благоустройството цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;“.
1.2. В Решение № 403 на Министерския
съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от участък „Запад“ на находище „Челопечене“, район „Кремиковци“, Столична община, област София (ДВ,
бр. 44 от 2004 г.), изменено с Решение № 804
на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106
от 2007 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1.2.1. Точка 2 се изменя така:
„2. Определя концесионна площ в размер
114 096 кв. м, включваща площта на запасите
на участък „Запад“ от находище „Челопечене“,
област София, и необходимите площи за осъ-
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ществяване на дейността на концесията, при
граници с координати на точките с номера от
1 до 50 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.“
1.2.2. Създава се приложение към т. 2:
„Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Челопечене, участък „Запад“
Координатна система „1970 г.“
Точка,
№

Координати

1
1

X (север), м
2
4605770,4

Y(изток), м
3
8510904,5

2

4605765,4

8510906,0

3

4605723,6

8510927,1

4

4605708,3

8510935,7

5

4605689,4

8510944,3

6

4605673,0

8510949,3

7

4605645,3

8510955,5

8

4605627,5

8510959,5

9

4605600,4

8510965,5

10

4605581,3

8510969,8

11

4605561,0

8510972,9

12

4605535,3

8510976,9

13

4605519,0

8510979,3

14

4605495,1

8510983,0

15

4605470,7

8510986,8

16

4605441,8

8510990,7

17

4605419,8

8510992,6

18

4605404,4

8510994,9

19

4605401,2

8510995,9

20

4605396,2

8510998,0

21

4605392,2

8511000,2

22

4605385,5

8511004,9

23

4605378,7

8511006,9

24

4605375,1

8511007,8

25

4605369,6

8511009,0

26

4605362,8

8511008,9

27

4605182,4

8510623,9

28

4605267,1

8510654,3

29

4605291,5

8510663,8

30

4605363,4

8510686,6

31

4605393,4

8510698,6

32
33
34

4605426,7
4605458,4
4605495,3

8510709,5
8510724,5
8510733,1

35

4605506,3

8510728,0

36

4605514,9

8510728,8

37

4605522,0

8510734,1
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1
38

2
4605543,0

3
8510738,1

39

4605563,4

8510745,2

40

4605591,4

8510754,7

41

4605611,5

8510762,7

42

4605646,2

8510776,1

43

4605675,6

8510786,7

44

4605700,1

8510795,4

45

4605703,5

8510797,3

46

4605707,3

8510800,0

47

4605711,0

8510802,7

48

4605717,1

8510808,7

49

4605722,0

8510815,1

50

4605758,9

8510883,3

“
1.2.3. Създава се т. 5.2.2.1а:
„5.2.2.1а. актуализиран цялостен работен
проект за добив и първична преработка на
подземните богатства; срокът за представяне е
до 3 месеца от подписването на допълнителното
споразумение към концесионния договор; след
съгласуване от министъра на околната среда
и водите, Агенция „Пътна инфраструктура“
и от министъра на регионалното развитие и
благоустройството актуализираният цялостен
работен проект става неразделна част от концесионния договор;“.
2. Упълномощава министъра на регионалното
развитие и благоустройството след обнародването на решението в „Държавен вестник“ да
сключи допълнителни споразумения към концесионните договори, сключени в съответствие
с решенията по т. 1. При несключването на
допълнителни споразумения в 10-дневен срок
от поканата, включително при отказ от страна
на концесионерите да подпишат допълнително
споразумение, министърът на регионалното
развитие и благоустройството да предприеме
действия за прекратяване на концесионните
договори.
3. В срок един месец от подписването на
допълнителните споразумения към концесионните договори концесионерите се задължават
да направят преизчисление на запасите в границите на коригираните концесионни площи
по т. 1.1.1 и 1.2.1.
4. Докладите с преизчислението на запасите и ресурсите на находищата да се внесат
от концесионерите по установения ред в
Министерството на околната среда и водите
за разглеждане, утвърждаване и отразяване в
Националния баланс на запасите и ресурсите
на Република България.
5. Дейностите по концесиите да се извършват след получаване на разрешение от Агенция
„Пътна инфраструктура“ съгласно чл. 53 от
Закона за пътищата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9047
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ

от 2005 г. към Конвенцията за преследване
на незаконните действия, насочени срещу
сигурността на морското корабоплаване
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. – ДВ, бр. 59
от 2010 г. В сила за Република България от
5 януари 2011 г.)
Държавите – страни по този протокол,
като страни по Конвенцията за преследване
на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване от 1988
(наричана по-долу „конвенцията“);
като признават, че терористичните актове
представляват заплаха за международния мир
и сигурност;
като не забравят Резолюция А.924 (22) на
Асамблеята на Международната морска организация, с която се отправя молба за преразглеждане на съществуващите международни
нормативни и технически мерки и за обмисляне
на нови мерки, които да предотвратят и преследват тероризма, насочен срещу корабите, и
да подобрят сигурността на борда и на брега
и така да намалят риска за пътниците, екипажите и пристанищния персонал на борда на
корабите и в пристанищата и на корабите и
техните товари;
като осъзнават Декларацията за мерките за
елиминиране на международния тероризъм,
приложена към Резолюция 49/60 от 9 декември 1994 г. на Общото събрание на ООН, в
която inter alia държавите – членки на ООН,
тържествено потвърждават своето недвусмислено осъждане на всички действия, методи
и практики на тероризъм като престъпни и
неоправдани където и да е и от който и да са
извършени, включително и онези, които излагат
на опасност приятелските връзки между държавите и народите и заплашват териториалната
цялост и сигурност на държавите,
като отбелязват Резолюция 51/210 от 17 декември 1996 г. на Общото събрание на ООН и
Декларацията за допълнение на Декларацията
за мерките за елиминиране на международния
тероризъм, приложена към нея,
като припомнят резолюции 1368 (2001) и
1373 (2001) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, които отразяват
международната воля за борба с всички форми
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и прояви на тероризъм и които възлагат задачи и отговорности на държавите, и отчитайки
продължаващата заплаха от терористични атаки;
като припомнят също Резолюция 1540 (2004)
на Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации, която признава спешната
необходимост всички държави да вземат допълнителни ефективни мерки за предотвратяване
разпространението на ядрени, химически или
биологични оръжия и на средствата за осигуряване на доставката им;
като по-нататък припомнят Конвенцията
за престъпленията и някои други действия,
извършени на борда на въздухоплавателни
средства, подписана в Токио на 14 септември
1963 г.; Конвенцията за борба с незаконното
завладяване на самолети, подписана в Хага на
16 декември 1970 г.; Конвенцията за преследване на незаконните актове, насочени против
безопасността на гражданската авиация, под
писана в Монреал на 23 септември 1971 г.;
Конвенцията за предотвратяване и наказание
на престъпления против лица, ползващи се
с международна защита, в това число и дипломатическите агенти, приета от Общото
събрание на Организацията на обединените
нации на 14 декември 1973 г.; Международната конвенция срещу вземането на заложници,
приета от Общото събрание на Организацията
на обединените нации на 17 декември 1979 г.;
Конвенцията за физическа защита на ядрения
материал, подписана във Виена на 26 октомври 1979 г.; Протокола за борба с незаконните
актове на насилие в летищата, обслужващи
международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с
незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, подписан в
Монреал на 24 февруари 1988 г.; Протокола за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на неподвижни платформи,
разположени върху континенталния шелф,
подписан в Рим на 10 март 1988 г.; Конвенцията за маркиране на пластичните взривни
вещества с цел тяхното откриване, подписана
в Монреал на 1 март 1991 г.; Международната
конвенция за борба с бомбения тероризъм,
приета от Общото събрание на Организацията
на обединените нации на 15 декември 1997 г.,
и Международната конвенция за борба с финансирането на тероризма, приета от Общото
събрание на Организацията на обединените
нации на 9 декември 1999 г.1;
1
Наименованията на цитираните международни актове на български език са съгласно приложение № 2, „Списък на международноправни
инструменти за преследване и наказване на различни форми на тероризъм, по които Република
България е страна към настоящия момент“, към
Постановление № 277 от 12 декември 2001 г. за
изпълнение от Република България на Резолюция
1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН от
28 септември 2001 г. – б. пр.
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като имат предвид значението на Конвенцията на Организацията на обединените нации
по морско право, приета в Монтего Бей на
10 декември 1982 г., както и на обичайното
международно морско право;
като припомнят също Резолюция 54/46 на
Общото събрание на Организацията на обединените нации, която утвърждава, че международното сътрудничество, както и действията
на държавите за борба с тероризма следва да
се осъществяват в съответствие с принципите
на Устава на Организацията на обединените
нации, международното право и съответните
международни конвенции, а също и Резолюция
59/24 на Общото събрание на Организацията на обединените нации, която настоятелно
изтъкна необходимостта държавите да станат
страни по Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността
на морското корабоплаване и протокола към
нея, ги покани да вземат участие в прегледа на
посочените актове от страна на Юридическия
комитет на Международната морска организация с цел укрепване на средствата за борба
с подобни незаконни действия, включително
терористични актове, като също настоятелно
изтъкна необходимостта държавите да вземат
подходящи мерки за осигуряване ефективното
прилагане на посочените актове, по-специално
посредством приемането на закони, ако това
е уместно, насочени да осигурят наличието на
подходяща уредба относно ответните действия
при възникването на въоръжени грабежи и
терористични актове по море;
като припомнят също така важността на
измененията на Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море,
1974 г., и Международния кодекс за сигурност
на корабите и пристанищните съоръжения,
приети през 2002 г. по време на Конференцията
на договарящите се правителства по Конвенцията, установяващи подходяща техническа
рамка, включваща сътрудничеството между
правителствата, правителствени агенции, национални и местни администрации и корабните
и пристанищните индустрии в разкриването
на заплахи срещу сигурността и вземането на
превантивни мерки срещу инциденти, насочени
срещу корабни и пристанищни съоръжения,
използвани за международна търговия,
като по-нататък припомнят Резолюция 58/187
на Общото събрание на Организацията на
обединените нации, която утвърждава необходимостта държавите да осигурят спазването на
задълженията си по международното право и
по-специално съгласно международното право
на правата на човека, бежанското и хуманитарното право при вземането на мерки за борба
с тероризма;
като съзнават необходимостта от приемане
на разпоредби, допълващи тези в конвенцията,
за преследването на допълнителни терористични
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актове на насилие, насочени срещу безопасността и сигурността на международното морско
корабоплаване, и за подобряване на неговата
ефективност;
се споразумяха за следното:
Член 1
По смисъла на този протокол:
1. „Конвенция“ означава Конвенцията за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на морското корабоплаване,
подписана в Рим на 10 март 1988 г.
2. „Организация“ означава Международната
морска организация.
3. „Генерален секретар“ означава Генералния
секретар на организацията.
Член 2
Член 1 от конвенцията се изменя по следния начин:
„Член 1
1. По смисъла на конвенцията:
(а) „Кораб“ означава плавателен съд независимо от вида му, който не е постоянно
прикрепен към морското дъно, включително
задвижван с двигател, потопяем съд или всеки
друг вид плавателно средство.
(b) „Транспорт“ означава да се постави
началото на, да се договаря или упражнява
ефективен контрол върху, включително правото
да бъде взето решение относно, движението на
лице или вещ.
(с) „Тежко нараняване или увреждане“ означава:
(i) тежка телесна повреда;
(ii) значително по мащаби разрушение на
обществено място, държавен или правителствен
обект, инфраструктурен обект или система за
обществен транспорт, което причинява значителна стопанска загуба, или
(iii) тежко увреждане на околната среда,
включително въздуха, почвата, водата, фауната
или флората.
(d) „БХЯ оръжие“ означава:
(i) „биологични оръжия“, които са:
(1) микробни или други биологични агенти
или токсини независимо от техния произход и
метод за производство, чиито видове и количества не могат да бъдат оправдани за профилактични, защитни или други мирни цели; и
(2) оръжия, оборудване или средства за
осигуряване на попадение, предназначени за
използването на такива агенти или токсини
за вражески цели и във въоръжен конфликт;
(ii) „химически оръжия“, които заедно или
поотделно са:
(1) токсични химически вещества и техните
прекурсори, освен когато са предназначени за:
(A) производствени, земеделски, изследователски, медицински, фармацевтични или
други мирни цели; или
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(B) защитни цели, а именно непосредствено свързани със защитата срещу токсични
химически вещества и срещу химически оръжия; или
(C) военни цели, несвързани с употребата
на химически оръжия и непоставени в зависимост от употребата на токсичните свойства
на химическите вещества като метод за водене
на война; или
(D) осигуряване спазването на закона,
включително с цел контрола на вътрешни размирици; при положение, че съответните видове
и количества отговарят на така очертаните цели;
(2) боеприпаси и съоръжения, специално
предназначени да причиняват смърт или друго
увреждане посредством токсичните свойства на
посочените в подточка (ii)(1) токсични химически вещества, които ще бъдат освободени в
резултат от използването на такива боеприпаси
и съоръжения;
(3) всякакъв вид оборудване, специално
предназначено за пряка употреба във връзка
с използването на боеприпаси и съоръжения,
посочени в подточка (ii)(2);
(iii) ядрени оръжия и други ядрени взривни
съоръжения.
(е) „Токсично химическо вещество“ означава
всяко химическо вещество, което посредством
своето химично действие върху жизнените процеси е в състояние да причини смърт, временно
разстройство на здравето или трайно увреждане у хората или животните. Тук се включват
всякакви химически вещества независимо от
техния произход или метод на производство и
независимо дали са получени в обекти за производство чрез боеприпаси или на друго място.
(f) „Прекурсор“ означава всеки химически
реагент, който взема участие на който и да е
етап от производството и по какъвто и да е
метод на производство на токсично химическо вещество. Тук се включва всеки ключов
компонент на бинарни или многокомпонентни
химични системи.
(g) „Организация“ означава Международната
морска организация (ММО).
(h) „Генерален секретар“ означава Генералния секретар на Организацията.
2. По смисъла на конвенцията:
(а) Термините „място за обществено ползване“, „държавен или правителствен обект“,
„инфраструктурен обект“ или „система за обществен транспорт“ носят значението, дадено
им съгласно Международната конвенция за
борба с бомбения тероризъм, подписана в Ню
Йорк на 15 декември 1997; и
(b) Термините „изходен материал“ и „специален ядрен материал“ носят значението, дадено
им съгласно Статута на Международната агенция за атомна енергия, подписан в Ню Йорк
на 26 октомври 1956.“
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Член 3
В конвенцията се добавя следният текст
като член 2bis:
„Член 2bis
1. Никоя от разпоредбите на конвенцията не
засяга други права, задължения и отговорности
на държавите и физическите лица съгласно
международното право и по-специално целите
и принципите на Устава на Организацията на
обединените нации и международното право
за правата на човека, бежанското и хуманитарното право.
2. Тази конвенция не намира приложение
спрямо действията на въоръжените сили по
време на въоръжен конфликт съгласно установеното в международното хуманитарно право
значение на посочените термини, когато такива
действия са уредени от разпоредбите на този
правен отрасъл, както и спрямо действията,
предприети от военните сили на някоя държава
при упражняване на поверените им по служба
задължения, доколкото същите се уреждат от
други норми на международното право.
3. Никоя от разпоредбите на конвенцията не
засяга правата, задълженията и отговорностите
по Договора за неразпространение на ядрените
оръжия, подписан във Вашингтон, Лондон и
Москва на 1 юли 1968 г., Конвенцията за забрана
на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични)
и токсични оръжия и за тяхното унищожаване,
подписана във Вашингтон, Лондон и Москва
на 10 април 1972 г., и Конвенцията за забрана
на разработването, производството, натрупването и използването на химическо оръжие и
за неговото унищожаване, подписана в Париж
на 13 януари 1993 г., на държавите – страни по
посочените договори.“
Член 4
1. Общият встъпителен текст (chapeau) на
член 3, алинея 1 от конвенцията се заменя със
следния текст:
„Всяко лице извършва престъпление по
смисъла на конвенцията, когато незаконно и
умишлено:“.
2. Член 3, алинея 1, буква „f“ от конвенцията
се заменя със следния текст:
„(f) предаде информация, за която лицето
знае, че е невярна и по този начин застраши
безопасното плаване на кораб.“
3. Член 3, алинея 1, буква „g“ от конвенцията се заличава.
4. Член 3, алинея 2 от конвенцията се заменя
със следния текст:
„Всяко лице също извършва престъпление,
когато то заплаши с условие или без такова,
както е предвидено в националното законодателство, дадено физическо или юридическо
лице да извърши или да се въздържи от извършване на действие, целящо извършването на
някое от престъпленията, посочени в алинея 1,
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букви „b“, „с“ и „е“, ако тази заплаха може да
застраши безопасното плаване на кораба, за
който става дума.“
5. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 3bis:
„Член 3bis
1. Всяко лице извършва престъпление по
смисъла на конвенцията, когато то незаконно
и умишлено,
(а) ако целта на деянието според естеството
или съпътстващите обстоятелства е да отправи
заплаха срещу населението или пък да принуди
правителство или международна организация да
извърши или да се въздържи от извършването
на определено действие,
(i) използва срещу или на кораб или освободи от кораб всякакво взривно вещество,
радиоактивен материал или БХЯ оръжие по
начин, който причинява или е в състояние
да причини смърт или тежко нараняване или
увреждане; или
(ii) освободи от кораб петрол, втечнен
природен газ или друго опасно или вредно вещество, което не попада в обхвата на подточка
(а)(i), в количество или концентрация, което
причинява или е в състояние да причини смърт
или тежко нараняване или увреждане; или
(iii) използва кораб по начин, който причинява или е в състояние да причини смърт или
тежко нараняване или увреждане; или
(iv) заплаши с условие или без такова, както
е предвидено в националното законодателство,
да извърши престъпление съгласно съставите
по подточки (а)(i), (ii) или (iii); или
(b) превозва на борда на кораб:
(i) всякакъв взривоопасен или радиоактивен
материал, като знае, че същият е предназначен за използване, за да бъде причинена или
отправена заплаха от причиняване, с условие
или без такова, както е предвидено в националното законодателство, на смърт или тежко
нараняване или увреждане с цел да се отправи
заплаха срещу населението или да се принуди
правителство или международна организация да
извърши или да се въздържи от извършването
на определено действие; или
(ii) всякакво БХЯ оръжие, за което знае,
че представлява такова БХЯ оръжие съгласно
определението по член 1; или
(iii) всякакъв изходен материал, специален
ядрен материал, оборудване или материал,
специално разработени или изготвени за обработването, използването или производството на
специален ядрен материал, като знае, че същите
са предназначени за използване в рамките на
ядрена взривна дейност или друг вид ядрена дейност, която не е предмет на гаранции съгласно
споразумение за гаранции с Международната
агенция по атомна енергия; или
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(iv) всякакво оборудване, материали, компютърна програма или друг вид технологично
решение, които в значителна степен способстват за проектирането, производството или
осигуряване попадението на БХЯ оръжие, с
намерението то да бъде използвано с такава цел.
2. Не е престъпление по смисъла на конвенцията превозването на вещ или материал,
попадащи в обхвата на алинея 1, буква (b),
подточка (iii), или алинея 1, буква (b), подточка
(iv), доколкото същите се отнасят за ядрено
оръжие или ядрено взривно съоръжение, ако
такава вещ или материал се превозват до или
от територията, или на друго основание се
превозват под контрола на държава – страна
по Договора за неразпространение на ядрени
оръжия, при положение че:
(а) последващото прехвърляне или получаване (включително в рамките на държавата) на
вещта или материала не влиза в противоречие
със задълженията на такава държава – страна
съгласно Договора за неразпространение на
ядрени оръжия, и
(b) ако вещта или материалът са предназначени за системата за осигуряване на попадение
на ядрено оръжие или друго ядрено взривно
съоръжение на държава – страна по Договора
за неразпространение на ядрени оръжия, притежанието на такова оръжие или съоръжение
не противоречи на задълженията на тази държава – страна по посочения договор.“
6. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 3ter:
„Член 3ter
Лице извършва престъпление по смисъла
на конвенцията, ако то незаконно и умишлено
превозва друго лице на борда на кораб, като
знае, че лицето е извършило деяние, съставляващо престъпление по членове 3, 3bis, 3quater,
или престъпление съгласно някой от договорите, упоменати в приложението, като има
намерението да подпомогне лицето да избяга
от наказателно преследване.“
7. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 3quater:
„Член 3quater
Всяко лице също извършва престъпление
по смисъла на конвенцията, когато то:
a) незаконно и умишлено нанесе телесна
повреда или убие друго лице във връзка с
извършването на някое от престъпленията,
посочени в член 3, алинея 1, член 3bis или
член 3ter; или
b) направи опит за извършване на престъп
ление, посочено в член 3, алинея 1, член 3bis,
алинея 1, буква (а), подточки (i), (ii) или (iii),
или буква а) от този член; или
c) стане съучастник в престъпление, посочено в член 3, член 3bis, член 3ter или буква
а) или b) от този член; или
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d) организира или ръководи други да извършат престъпление, посочено в член 3, член 3bis,
член 3ter или буква а) или b) от този член; или
e) способства за извършването на едно или
повече престъпления, посочени в член 3, член
3bis, член 3ter или буква а) или b) от този
член, от група лица, които действат с обща
цел, умишлено и било:
(i) с цел утвърждаване на престъпната
дейност или престъпното предназначение на
групата, когато тази дейност или предназначение включват извършването на престъпление,
посочено в член 3, член 3bis или член 3ter; или
(ii) съзнавайки предназначението на групата
да извърши престъпление, посочено в член 3,
член 3bis или член 3ter.“

„3. Всяка държава-страна, установила своята
юрисдикция за посочените в алинея 2 случаи,
уведомява за това Генералния секретар. Ако
впоследствие споменатата държава-страна отмени тази юрисдикция, тя уведомява за това
Генералния секретар.“
3. Член 6, алинея 4 от конвенцията се заменя
със следния текст:
„4. Всяка държава-страна взема необходимите мерки за установяване на своята юрисдикция
по отношение на престъпленията, посочени в
член 3, 3bis, 3ter и 3quater, в случаите, когато
предполагаемият извършител се намира на
нейна територия и когато тя не го екстрадира в някоя от държавите-страни, установили
своята юрисдикция съгласно алинеи 1 и 2 на
този член.“

Член 5
1. Член 5 от конвенцията се заменя със
следния текст:
„Всяка държава-страна въвежда за престъпленията, посочени в членове 3, 3bis, 3ter и 3quater,
подходящи наказания, които отчитат високата
степен на тяхната обществена опасност.“
2. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 5bis:

Член 7
Следният текст се добавя като приложение
към конвенцията:

„Член 5bis
1. Всяка държава-страна в съответствие с
националните си правни принципи взема необходимите мерки за осигуряване възможността
юридическо лице, намиращо се на нейна територия, чиято организация се урежда съобразно
нейния правен ред, да носи отговорност, когато
лице, натоварено с управлението или контрола
на посоченото юридическо лице, извърши в
това си качество престъпление, посочено в
конвенцията. Отговорността му може да бъде
наказателна, гражданска или административна.
2. Тази отговорност се носи независимо от
наказателната отговорност на физическите лица,
извършили престъпленията.
3. Всяка държава-страна по-специално осигурява, че на юридическите лица, които носят
отговорност в съответствие с алинея 1 по-горе,
ще бъдат налагани ефективни, съразмерни и
възпиращи наказателни, граждански или административни санкции. Възможно е санкциите
да бъдат и финансови.“
Член 6
1. Общият встъпителен текст (chapeau) на
член 6, алинея 1 от конвенцията се заменя със
следния текст:
„1. Всяка държава-страна взема необходимите мерки за установяване на своята юрисдикция
по отношение на престъпленията, посочени в
член 3, 3bis, 3ter и 3quater, когато престъплението е извършено:“.
2. Член 6, алинея 3 от конвенцията се заменя
със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Конвенцията за борба с незаконното завладяване на самолети, подписана в Хага на 16
декември 1970 г.
2. Конвенцията за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на
гражданската авиация, подписана в Монреал
на 23 септември 1971 г.
3. Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъпления против лица, ползващи
се с международна защита, в това число и
дипломатическите агенти, приета от Общото
събрание на Организацията на обединените
нации на 14 декември 1973 г.
4. Международната конвенция срещу вземането на заложници, приета от Общото събрание
на Организацията на обединените нации на
17 декември 1979 г.
5. Конвенцията за физическа защита на
ядрения материал, подписана във Виена на
26 октомври 1979 г.
6. Протокола за борба с незаконните актове
на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните
актове, насочени против безопасността на
гражданската авиация, подписан в Монреал
на 24 февруари 1988 г.
7. Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на
неподвижни платформи, разположени върху
континенталния шелф, подписан в Рим на
10 март 1988 г.
8. Международната конвенция за борба с
бомбения тероризъм, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации
на 15 декември 1997 г.
9. Международната конвенция за борба с
финансирането на тероризма, приета от Общото
събрание на Организацията на обединените
нации на 9 декември 1999 г.“
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Член 8
1. Член 8, алинея 1 от конвенцията се заменя
със следния текст:
„1. Капитанът на кораб на държава-страна
(„държавата на знамето“) може да предаде на
властите на всяка друга държава-страна („приемащата държава“) всяко лице, за което има
сериозни основания да смята, че е извършител
на посочените в членове 3, 3bis, 3ter или 3quater
престъпления.“
2. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 8bis:
„Член 8bis
1. Държавите-страни си оказват сътрудничество във възможно най-висока степен за
предотвратяване и преследване на незаконните
действия, попадащи в обхвата на конвенцията,
в съответствие с международното право и предприемат ответни действия по молби по реда
на този член във възможно най-кратък срок.
2. Всяка молба по реда на този член следва,
ако е възможно, да съдържа наименованието
на заподозрения кораб, идентификационния
номер от ММО, пристанището по регистрация,
началното и крайното пристанище, както и
всякаква друга информация. Ако молбата се
подава устно, молещата страна я потвърждава
в писмен вид възможно най-скоро. Замолената
страна незабавно потвърждава получаването на
всяка писмена или устна молба.
3. Държавите-страни отчитат опасностите
и трудностите, свързани с качването на борда
на кораб по море и претърсването на неговия
товар, и разглеждат възможността за по-безопасното вземане на други подходящи мерки,
договорени между заинтересуваните държави,
по време на следващия престой на пристанище
или на друго място.
4. Държава-страна, която има сериозни основания да подозира, че е извършено или предстои
да бъде извършено престъпление по членове 3,
3bis, 3ter или 3quater, в което е въвлечен кораб,
плаващ под нейно знаме, може да се обърне с
молба за помощ към други държави-страни за
предотвратяване или преследване на това престъпление. Замолените държави-страни полагат
всички усилия за оказване на този вид помощ
в рамките на средствата, с които разполагат.
5. Когато правоохранителни или други оправомощени длъжностни лица на държава-страна
(„молещата страна“) забележат кораб, плаващ
под знамето или носещ опознавателни знаци
на първата страна („първата страна“), насочен
към териториалното море на някоя държава,
а молещата държава има сериозни основания
да подозира, че корабът или лице на борда
е, е било или предстои да бъде въвлечено в
извършването на престъпление по членове 3,
3bis, 3ter или 3quater и молещата страна желае
да се качи на борда:
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(а) В съответствие с алинеи 1 и 2 тя ще
поиска от първата държава да потвърди националността, и
(b) Ако националността бъде потвърдена,
молещата страна ще поиска от първата страна
(наричана по-долу „държавата на знамето“)
разрешение да се качи на борда и да вземе
подходящи мерки спрямо този кораб, които
е възможно да включват неговото спиране,
качване на борда му и претърсване на кораба, неговия товар и лицата на борда, както и
разпит на лицата на борда с цел да се определи дали е извършено, или предстои да бъде
извършено престъпление по членове 3, 3bis,
3ter или 3quater; и
(с) Държава на знамето или:
(i) разрешава на молещата страна да се
качи на борда и да вземе подходящи мерки,
посочени в буква „b“ от тази алинея при спазване на условията, които тя може да наложи
съгласно алинея 7; или
(ii) да извърши качване на борда и претърсване със свои правоохранителни или други
длъжностни лица; или
(iii) да извърши качване на борда и претърсване съвместно с молещата страна при
спазване на условията, които тя може да наложи
съгласно алинея 7; или
(iv) да откаже разрешение за качване на
борда и претърсване.
Молещата страна не се качва на борда на
кораба и не взема мерките, посочени в буква
„b“ от тази алинея, без изричното разрешение
на държавата на знамето.
(d) При или след депозиране на документа
си за ратификация, приемане, утвърждаване
или присъединяване държава-страна може да
уведоми Генералния секретар, че по отношение на кораби, плаващи под нейно знаме или
носещи нейните опознавателни знаци, на молещата страна се дава разрешение да се качи
на борда и да претърси кораба, неговия товар
и лицата на борда, както и да разпита същите
с цел да издири и прегледа документацията за
неговата националност и да определи дали е,
или предстои да бъде извършено престъпление
по членове 3, 3bis, 3ter или 3quater, при положение че от първата страна няма отговор след
изтичането на четири часа от потвърждаване
получаването на молба за потвърждаване на
националност.
(e) При или след депозиране на документа
си за ратификация, приемане, утвърждаване
или присъединяване държава-страна може да
уведоми Генералния секретар, че по отношение на кораби, плаващи под нейно знаме или
носещи нейните опознавателни знаци, на молещата страна се дава разрешение да се качи
на борда и да претърси кораба, неговия товар
и лицата на борда, както и да разпита същите
с цел да издири и прегледа документацията за
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неговата националност и да определи дали е,
или предстои да бъде извършено престъпление
по членове 3, 3bis, 3ter или 3quater.
Уведомленията, изпратени по реда на тази
алинея, могат да бъдат оттеглени по всяко време.
6. Когато се открият доказателства за
описаното в членове 3, 3bis, 3ter или 3quater
поведение в резултат от качването на борда,
осъществено по реда на този член, държавата на
знамето може да разреши на молещата страна
да задържи кораба, товара и лицата на борда
до получаването на указания от държавата на
знамето относно по-нататъшните действия.
Молещата страна уведомява незабавно държавата на знамето за резултатите от качването на
борда, претърсването и задържането по този
член. Молещата страна също уведомява незабавно държавата на знамето за откриването
на доказателства за противоправно поведение,
което не е предмет на уредба от тази конвенция.
7. В съответствие с останалите разпоредби
на конвенцията държавата на знамето може да
определи условия за издаването на разрешение
по алинеи 5 или 6, включително за получаването на допълнителна информация от молещата
страна, както и във връзка с отговорността за
и обхвата на мерките, които ще бъдат взети.
Не могат да се вземат никакви допълнителни
мерки без изрично разрешение от държавата
на знамето, освен необходимите за отстраняването на непосредствена опасност за живота
на лицата или пък такива, които произтичат
от съответните двустранни или многостранни
договори.
8. По отношение на всяко качване на борда
по реда на този член държавата на знамето
има право да упражнява юрисдикцията си над
задържан кораб, товар или други вещи и лица
на борда, включително изземване, отнемане,
задържане и наказателно преследване; държавата на знамето обаче може при спазване на
своите конституционни и законови разпоредби
да даде съгласие за упражняването на юрисдикция от друга държава, която разполага с
такава по силата на член 6.
9. При осъществяване на разрешените съг
ласно този член действия употребата на сила
се избягва, освен когато е необходима за осигуряване безопасността на своите длъжностни
лица и лицата на борда или когато са налице
препятствия за длъжностните лица да извършат
разрешените действия. Употребата на сила по
реда на този член не надвишава минимално
необходимата и разумна сила с оглед на обстоятелствата.
10. Гаранции:
(а) Когато държава-страна предприеме мерки
срещу кораб в съответствие с този член, тя:
(i) отчита необходимостта да не излага на
опасност живота на море;
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(ii) гарантира,че всички хора на борда са
третиране по начин, който зачита основното
им човешко достойнство и е в съответствие с
приложимите разпоредби на международното
право, включително международното право на
правата на човека;
(iii) гарантира, че качване на борда и претърсване по реда на този член се осъществяват
в съответствие с приложимото международно
право;
(iv) надлежно отчита безопасността и сигурността на кораба и неговия товар;
(v) надлежно отчита необходимостта да не
уврежда търговските или законовите интереси
на държавата на знамето;
(vi) гарантира в рамките на средствата,
с които разполага, че всяка мярка, взета по
отношение на кораба или неговия товар, е съоб
разена с изискванията за опазване на околната
среда, с оглед на обстоятелствата;
(vii) осигурява защитата по член 10, алинея
2 на лицата на борда, срещу които е възможно
образуването на производство във връзка с
някое от престъпленията, посочени в членове
3, 3bis, 3ter или 3quater, независимо от местонахождението им;
(viii) осигурява уведомяването на капитана
на кораба относно намерението є да се качи
на борда, както и се уверява, че му се или му
е била предоставена възможност да се свърже
със собственика на кораба и държавата на
знамето при първа възможност; и
(ix) полага разумни усилия да избегне
ненужното задържане или забавяне на кораба.
(b) При положение че разрешението за
качване на борда от страна на държавата на
знамето само по себе си нe представлява основание тя да носи отговорност, държавите-страни
отговарят за всякакви увреждания, повреди или
загуба, които се дължат на техни действия и
произтичат от мерките, взети по реда на този
член, когато:
(i) причините за налагането на такива мерки се докажат за неоснователни при условие,
че корабът не е извършил действие, което да
оправдава налагането им; или
(ii) посочените мерки са незаконни или
надхвърлят разумно изискуемите в рамките
на наличната информация за изпълнение на
разпоредбите на този член.
Държавите-страни осигуряват ефективни
правни средства за защита по отношение на
такива увреждания, повреди или загуба.
(с) Когато в съответствие с конвенцията
държава-страна предприеме мерки срещу
кораб, тя надлежно отчита необходимостта
да се въздържа от намеса, която касае или е
насочена спрямо:
(i) правата, задълженията и упражняването на юрисдикция от страна на крайбрежните
държави в съответствие с международното
морско право; или

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

(ii) правомощието на държавата на знамето
да упражни юрисдикцията си и да контролира
административните, техническите и социалните
въпроси по отношение на кораба.
(d) Всяка мярка, взета по реда на този член,
се изпълнява от правоохранителни или други
оправомощени длъжностни лица, намиращи
се на военни кораби или самолети или на
други кораби или самолети, ясно обозначени
и разпознаваеми като такива в служба на правителството, които са надлежно оправомощени
за целта, като независимо от членове 2 и 2bis
се прилагат разпоредбите по този член.
(е) По смисъла на този член „правоохранителни или други оправомощени длъжностни
лица“ означава униформени или по друг начин
ясно разпознаваеми членове на правоохранителни или други държавни органи, надлежно
оправомощени от своята държава. За конкретната правоохранителна цел съгласно конвенцията
правоохранителните или другите оправомощени
длъжностни лица представят за преглед от
капитана на кораба подходящи издадени от
държавата идентификационни документи при
качване на борда.
11. Този член не се прилага и не ограничава качването на борда на кораб, намиращ
се в териториалното море на някоя държава,
осъществено от държава-страна в съответствие с международното право, включително
качването на борда на основание право на
посещение, оказване на помощ на лица, кораби
и имущество, които са в беда или опасност,
или даването на разрешение от държавата на
знамето да се предприемат правоохранителни
или други действия.
12. Държавите-страни се насърчават да
разработят стандартни оперативни процедури
за съвместни операции по реда на този член
и да се допитват, когато е уместно, до други
държави-страни с оглед уеднаквяването на тези
стандартни оперативни процедури за провеждане на операции.
13. Държавите-страни могат да сключват
договори или споразумения помежду си за
облекчаване на правоохранителните операции,
осъществявани в съответствие с този член.
14. Всяка държава-страна взема подходящи
мерки да гарантира, че нейните правоохранителни или други оправомощени длъжностни лица и
правоохранителните или другите оправомощени
длъжностни лица на други държави-страни,
действащи от нейно име, са упълномощени да
действат по реда на този член.
15. При или след депозиране на документа
си за ратификация, приемане, утвърждаване или
присъединяване всяка държава-страна посочва
органа или, при необходимост, органите, които
получават и предоставят отговори по молби за
подпомагане, потвърждаване на националност
и разрешение за вземане на подходящи мерки.
Посочването, включително информация за
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връзка, се съобщава на Генералния секретар
в срок един месец от момента, когато държавата стане страна, който уведомява всички
останали държави-страни в срок един месец
от посочването. Всяка държава-страна отговаря
за навременното изпращане на уведомление
посредством Генералния секретар относно
настъпилите в посочването или информацията
за връзка промени.“
Член 9
Член 10, алинея 2 се заменя със следния
текст:
„2. На всяко лице, задържано под стража
или спрямо което са взети други мерки или се
провежда производство в съответствие с тази
конвенция, следва да бъде осигурено справедливо отношение, включително възможност да
се ползва от всички права и гаранции в съответствие с правото на държавата, на чиято
територия то се намира, и от приложимите
разпоредби на международното право, включително на международното право на правата
на човека.“
Член 10
1. Член 11, алинеи 1, 2, 3 и 4 се заменят
със следния текст:
„1. Престъпленията по членове 3, 3bis, 3ter
и 3quater се считат за включени като престъпления, даващи основания за екстрадиция във
всеки съществуващ договор за екстрадиция
между всеки две от държавите-страни. Държавите-страни се задължават да включват
тези престъпления като престъпления, даващи
основания за екстрадиция във всеки бъдещ договор за екстрадиция, който предстои да бъде
сключен между тях.
2. Ако държава-страна, поставяща екстрадицията в зависимост от съществуването на
договор за екстрадиция, получи искане за екстрадиция от друга държава-страна, с която тя
не е свързана чрез такъв договор, замолената
държава-страна може по своя преценка да
смята конвенцията като правно основание за
екстрадиция за посочените в членове 3, 3bis,
3ter и 3quater престъпления. Екстрадицията е
зависима от другите условия, предвидени в законодателството на помолената държава-страна.
3. Държавите-страни, които не поставят екстрадицията в зависимост от съществуването на
договор, признават посочените в членове 3, 3bis,
3ter и 3quater престъпления като престъпления,
даващи основания за екстрадиция при условия,
предвидени от правото на замолената държава.
4. С цел осъществяване на екстрадиция между
държавите-страни посочените в членове 3, 3bis,
3ter и 3quater престъпления при необходимост
могат да се смятат извършени както на мястото
на извършването, така и на мястото, което е
под юрисдикцията на държавата-страна, искаща
екстрадицията.“
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2. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 11bis:
„Член 11bis
За целите на екстрадицията или правната
помощ никое от престъпленията, посочени в
членове 3, 3bis, 3ter или 3quater, не се разглежда като политическо или свързано с такова
престъпление или пък като престъпление по
политически мотиви. В съответствие с това
не може да се направи отказ на молба за екстрадиция или правна помощ по отношение на
такова престъпление единствено на основание,
че тя се отнася за политическо или свързано с
такова престъпление или за престъпление по
политически мотиви.“
3. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 11ter:
„Член 11ter
Никоя от разпоредбите на конвенцията не
може да се тълкува като налагаща задължение
за екстрадиране или оказване на правна помощ,
ако замолената държава-страна има сериозни
основания да счита, че молбата за екстрадиция
за престъпления, посочени в членове 3, 3bis,
3ter или 3quater, или за правна помощ по отношение на такива престъпления е подадена
с цел преследване или наказване на лице на
основание неговата расова принадлежност,
религия, националност, етнически произход,
политически убеждения или пол или пък, че
удовлетворяваното на молбата ще увреди положението на това лице във връзка с някоя от
посочените причини.“
Член 11
1. Член 12, алинея 1 от конвенцията се заменя със следния текст:
„1. Държавите-страни във възможно найвисока степен си оказват помощ по наказателни производства, образувани във връзка с
престъпленията, посочени в членове 3, 3bis,
3ter и 3quater, включително при събирането на
доказателства на тяхно разположение, необходими за съответното производство.“
2. Следният текст се добавя към конвенцията
като член 12bis:
„Член 12bis
1. Лице, което е задържано или изтърпява
наказание на територията на държава-страна,
за чието присъствие в друга държава-страна
е подадена молба с цел разпознаване, разпит
като свидетел или за подпомагане събирането
на доказателства по друг начин при разследването или наказателното преследване на
престъпления, посочени в членове 3, 3bis, 3ter
или 3quater, може да бъде предадено, ако се
спазят следните условия:
(а) Лицето е свободно да даде информирано
съгласие; и
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(b) Компетентните органи на двете държави
постигнат съгласие при спазване на условията,
които те счетат за уместни.
2. По смисъла на този член:
(а) Държавата, на която лицето се предава,
има правомощието и задължението да задържи предаденото лице, освен ако държавата,
от която лицето е предадено, е поискала или
разрешила друго.
(b) Държавата, на която лицето се предава,
незабавно изпълнява задължението си да върне лицето на разпореждане на държавата, от
която то е предадено, съгласно предварително
уговореното или съгласно съответната друга
договореност, постигната между компетентните
органи на двете държави.
(с) Държавата, на която се предава лицето,
няма да изисква от държавата, от която лицето се предава, да образува производство по
екстрадиция за връщането му.
(d) Времето, през което лицето е лишено
от свобода в държавата, в която е предадено,
се приспада от срока на присъдата, която
предаденото лице изтърпява в държавата, от
която е предадено.
3. Освен ако държавата-страна, от която
лицето се очаква да бъде предадено в съответствие с този член, даде съгласието си, лицето
независимо от неговата националност няма да
бъде преследвано, задържано или да му се налагат други ограничения на личната свобода на
територията на държавата, в която се предава,
по отношение на действия или присъди, които
предхождат отпътуването му от територията на
държавата, от която то се предава.“
Член 12
Член 13 от конвенцията се заменя със
следния текст:
„1. Държавите-страни си сътрудничат за
предотвратяване на посочените в членове 3,
3bis, 3ter или 3quater престъпления, като:
(а) вземат всички възможни мерки за предотвратяване на подготовката за извършване на
престъпления на техните територии или извън
тези територии;
(b) обменят информация в съответствие с
националните си законодателства и съгласуват
считаните за подходящи административни и
други мерки за предотвратяване извършването
на посочените в членове 3, 3bis, 3ter и 3quater
престъпления.
2. При забавяне или прекъсване на пътуването на кораб поради извършване на посочените
в членове 3, 3bis, 3ter или 3quater престъпления
всяка държава-страна, на чиято територия се
намират корабът, пътниците или екипажът,
трябва да направи всичко възможно, за да избегне неправомерното задържане или забавяне
на кораба, пътниците, екипажа или товара му.“
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Член 13
Член 14 от конвенцията се заменя със
следния текст:
„Всяка държава-страна, имаща основание
да смята, че ще бъде извършено престъпление,
посочено в членове 3, 3bis, 3ter или 3quater,
предоставя във възможно най-кратък срок
съгласно националното си законодателство
всички притежавани и имащи отношения към
случая сведения на държавите, които според
нея би трябвало да са установили юрисдикция
съгласно член 6.“
Член 14
Член 15, алинея 3 от конвенцията се заменя
със следния текст:
„3. Сведенията, предадени съгласно алинеи 1
и 2, се изпращат от Генералния секретар до
всички държави-страни, до членовете на организацията, до другите заинтересовани държави
и до специализираните международни междуправителствени организации.“
Член 15
Тълкуване и приложение
1. Този протокол и конвенцията се разглеждат и тълкуват като един-единствен документ
между страните по него.
2. Членове от 1 до 16 на конвенцията, изменени от този протокол, заедно с членове от 17
до 24 на този протокол и приложението към
него представляват и се наричат Конвенция за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на морското корабоплаване,
2005 г. (2005 SUA Convention).
Член 16
Следният текст се добавя като член 16bis
на конвенцията:
„Заключителни разпоредби на Конвенцията за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, 2005 г.
Заключителните разпоредби на Конвенцията за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, 2005 г., са членове от 17 до 24
на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на морското корабоплаване.
Под държавите-страни по тази конвенция би
следвало да се разбира държавите – страни по
протокола.“
Заключителни разпоредби
Член 17
Подписване, ратификация, приемане, утвърждаване и присъединяване
1. Протоколът е открит за подписване в
седалището на Организацията от 14 февруари
2006 до 13 февруари 2007 г., след което остава
открит за присъединяване.
2. Държавите могат да изразят съгласието
си за обвързване с протокола чрез:
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а) подписване без резерва за ратифициране,
приемане или утвърждаване; или
b) подписване при последваща ратификация,
приемане или утвърждаване, последвано от
ратифициране, приемане или утвърждаване; или
с) присъединяване.
3. Ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването се извършват
чрез депозиране на документ при Генералния
секретар.
4. Само държава, подписала конвенцията
без резерва за ратифициране, приемане или
утвърждаване или ратифицирала, приела или
утвърдила конвенцията или присъединила се
към нея, може да стане страна по този протокол.
Член 18
Влизане в сила
1. Този протокол влиза в сила деветдесет
дни след датата, на която дванадесет държави
са подписали протокола без резерва за ратифициране, приемане или утвърждаване или
са депозирали при Генералния секретар ратификационен документ, документ за приемане,
утвърждаване или присъединяване.
2. За държава, депозирала ратификационен
документ, документ за приемане или утвърждаване на протокола или за присъединяване
към него след изпълняване на условията по
алинея 1 влизането му в сила, ратифицирането,
приемането, утвърждаването или присъединяването влизат в сила деветдесет дни след датата
на депозирането.
Член 19
Денонсиране
1. Този протокол може да бъде денонсиран
от държава-страна във всеки момент след датата на влизането му в сила за тази държава.
2. Денонсирането се извършва чрез депозиране на документ за денонсиране при Генералния секретар.
3. Денонсирането влиза в сила една година
след датата на депозиране на документа за
денонсиране при Генералния секретар или след
изтичането на всеки по-дълъг срок, посочен в
този документ.
Член 20
Преразглеждане и изменение
1. Организацията може да свика конференция
за преразглеждане или изменение на протокола.
2. Генералният секретар свиква конференция на държавите – страни по протокола, за
преразглеждането или изменението му по искане на една трета от държавите-страни или
10 държави-страни в зависимост от това, кое
е по-голямото от двете числа.
3. Всеки ратификационен документ, документ
за приемане, утвърждаване или присъединяване,
депозиран след датата на влизане в сила на
изменение към протокола, се смята приемащ
и изменението.
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Член 21
Декларации
1. При депозиране на своя документ за
ратификация, приемане, утвърждаване или
присъединяване държава-страна, която не е
страна по международен договор от приложението, може да декларира, че при прилагането
на този протокол по отношение на нея съответният международен договор ще се счита
за изключен от приложното поле на чл. 3ter.
Декларацията престава да действа от момента
на влизане в сила на международния договор
за държавата-страна, която следва да уведоми
Генералния секретар за този факт.
2. Когато държава-страна престане да бъде
страна по международен договор от приложението, тя следва да направи декларация по този
член във връзка с този международен договор.
3. При депозиране на своя документ за
ратификация, приемане, утвърждаване или
присъединяване държава-страна може да дек
ларира, че тя ще прилага разпоредбите на чл.
3ter в съответствие с принципите на нейното
наказателно право относно изключване на
отговорността на членовете на семейството.
Член 22
Изменения в приложението
1. Приложението може да се измени чрез
добавянето на относими договори, които:
(а) са открити за участие от страна на
всички държави;
(b) са влезли в сила; и
(с) са ратифицирани, приети, утвърдени
от или към тях са се присъединили поне
дванадесет държави – страни по този протокол.
2. След влизането в сила на протокола всяка
държава – страна по него, може да направи
такова предложение за изменение на приложението. Всяко предложение за изменение се
представя на Генералния секретар в писмена
форма. Генералният секретар разпраща всяко предлагано изменение, което отговаря на
изискванията по алинея 1, на всички членове
на организацията и очаква от държавите – страни по протокола, съгласие за приемането на
предлаганото изменение.
3. Предлаганото изменение на приложението се счита за прието, след като повече от
дванадесет държави – страни по протокола,
изразят съгласие чрез писмено уведомление
до Генералния секретар.
4. Приетото изменение на приложението
влиза в сила тридесет дни след депозиране
при Генералния секретар на дванадесетия
документ за ратификацията, приемането или
утвърждаването му по отношение на държавите – страни по протокола, които са депозирали
такъв инструмент. За всяка държава – страна
по протокола, която ратифицира, приема или
утвърждава изменението след депозирането на
дванадесетия документ при Генералния секретар,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

то влиза в сила на тридесетия ден, след като
тя депозира своя документ за ратификация,
приемане или утвърждаване.
Член 23
Депозитар
1. Този протокол и приетите изменения на
основание членове 20 и 22 се депозират при
Генералния секретар.
2. Генералният секретар:
(а) уведомява всички държави, подписали
протокола или присъединили се към него:
(i) за всяко ново подписване или депозиране на ратификационен документ, документ за
приемане, утвърждаване или присъединяване,
както и за датата им;
(ii) за датата на влизане в сила на протокола;
(iii) за депозирането на всеки документ за
денонсиране на протокола, както и за датата
на неговото получаване и датата на влизането
в сила на денонсирането;
(iv) за получаването на всяко съобщение,
направено в съответствие с разпоредба на
протокола;
(v) за всяко предложение за изменение
на приложението, направено в съответствие с
член 22, алинея 2;
(vi) за всяко изменение, считано за прието
в съответствие с член 22, алинея 3;
(vii) за всяко изменение, ратифицирано,
прието или утвърдено в съответствие с член
22, алинея 4, заедно с датата, на която изменението влиза в сила; и
(b) разпраща надлежно заверени копия от
протокола до всички държави, които са го
подписали или са се присъединили към него.
3. След влизането в сила на този протокол
надлежно заверено копие от него се изпраща
от Генералния секретар до Генералния секретар
на Организацията на обединените нации за
регистриране и публикуване в съответствие с
чл. 102 от Устава на ООН.
Член 24
Езици
Протоколът е съставен в един оригинален
екземпляр на английски, арабски, китайски,
испански, руски и френски език, като всеки
текст има еднаква сила.
Подписан в Лондон на четиринадесети октомври две хиляди и пета година.
В уверение на което долуподписаните, над
лежно упълномощени от своите правителства,
поставиха подписите си под протокола.
9028
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ПРОТОКОЛ

от 2005 г. към Протокола за преследване
на незаконните действия, насочени срещу
сигурността на неподвижни платформи, разположени върху континенталния шелф
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. – ДВ, бр. 59
от 2010 г. В сила за Република България от
5 януари 2011 г.)
Държавите – страни по протокола,
като страни по Протокола за преследване на
незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени
върху континенталния шелф, приет в Рим на
10 март 1988 г.,
като признават, че причините за изработването на Протокола от 2005 г. към Конвенцията за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на морското корабоплаване
се отнасят и за неподвижните платформи, разположени върху континенталния шелф,
като имат предвид разпоредбите на тези
протоколи;
се споразумяха за следното:
Член 1
По смисъла на протокола:
1. „Протокол от 1988 г.“ означава Протокола за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на неподвижни
платформи, разположени върху континенталния
шелф, приет в Рим на 10 март 1988 г.
2. „Организация“ означава Международната
морска организация.
3. „Генерален секретар“ означава Генералния
секретар на организацията.
Член 2
Член 1, алинея 1 от Протокола от 1988 г.
се заменя със следния текст:
„1. Разпоредбите на член 1, алинея 1, букви
„с“, „d“, „е“, „f“, „g“, „h“ и 2, буква „а“ от членове 2bis, 5, 5bis и 7 и на членове от 10 до 16
(включително членове 11bis, 11ter и 12bis) от
Конвенцията за преследване на незаконните
действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, изменени и допълнени
с Протокола от 2005 г. към Конвенцията за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на морското корабоплаване
се прилагат mutatis mutandis по отношение на
престъпленията, посочени в членове 2, 2bis и
2ter от този протокол, когато те са извършени
на борда или срещу неподвижни платформи,
разположени на континенталния шелф.“
Член 3
1. Член 2, алинея 1, буква „d“ от Протокола
от 1988 г. се заменя със следния текст:
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„(d) постави или причини поставянето независимо от начина на неподвижна платформа на устройство или вещество, което може
да разруши неподвижната платформа или да
застраши сигурността є;“.
2. Член 2, алинея 1, буква „е“ от Протокола
от 1988 г. се заличава.
3. Член 2, алинея 2 от Протокола от 1988 г.
се заменя със следния текст:
„Всяко лице също извършва престъпление,
когато то заплаши с условие или без такова,
както е предвидено в националното законодателство, дадено физическо или юридическо лице
да извърши или да се въздържи от извършване
на действие, целящо извършването на някое
от престъпленията, посочени в алинея 1, букви
„b“ и „с“, ако тази заплаха може да застраши
безопасността на неподвижната платформа.“
Член 4
1. Следният текст се добавя като член 2bis:
„Член 2bis
Всяко лице извършва престъпление по смисъла на този протокол, когато то незаконно
и умишлено, ако целта на деянието според
естеството или съпътстващите обстоятелства е
да отправи заплаха срещу населението или пък
да принуди правителство или международна
организация да извърши или да се въздържи
от извършването на някое действие:
а) употребява срещу или на неподвижна
платформа или разтоварва от неподвижна
платформа всякакво взривно вещество, радиоактивен материал или БХЯ оръжие по начин,
който причинява или е в състояние да причини
смърт или тежко нараняване или увреждане; или
b) разтоварва от неподвижна платформа
петрол, втечнен природен газ или друго опасно
или вредно вещество, което не попада в обхвата
на подточка а), в количество или концентрация,
което причинява или е в състояние да причини
смърт или тежко нараняване или увреждане; или
c) заплашва с условие или без такова, както
е предвидено в националното законодателство,
да извърши престъпление съгласно подточки
а) или b).“
2. Следният текст се добавя като член 2ter:
„Член 2ter
Всяко лице също извършва престъпление по
смисъла на този протокол, когато то:
а) незаконно и умишлено нанесе телесна
повреда или убие друго лице във връзка с
извършването на някое от престъпленията,
посочени в член 2, алинея 1 или член 2bis; или
b) направи опит за извършване на престъпление, посочено в член 2, алинея 1, член
2bis, подточки а) или b) или подточка а) на
този член; или
с) стане съучастник в престъпление, посочено в член 2, член 2bis, или подточки а) или
b) на този член; или

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

d) организира или ръководи други да извършат престъпление, посочено в член 2, член
2bis, или подточки а) или b) на този член; или
е) способства за извършването на едно или
повече престъпления, посочени в член 2, член
2bis или подточки а) или b) на този член, от
група лица, които действат с обща цел, умишлено и било:
(i) с цел подпомагане на престъпна дейност
или престъпно предназначение на групата, когато тази дейност или предназначение включват
извършването на престъпление, посочено в
член 2 или член 2bis; или
(ii) съзнавайки намерението на групата
да извърши престъпление, посочено в член 2
или член 2bis.“
Член 5
1. Член 3, алинея 1 от Протокола от 1988 г.
се заменя със следния текст:
„1. Всяка държава-страна взема всички необходими мерки за установяване на юрисдикцията
си по отношение на посочените в членове 2,
2bis и 2ter престъпления, когато са извършени:
(а) срещу или на борда на неподвижна
платформа, разположена върху континенталния
шелф на тази държава; или
(b) от гражданин на тази държава.“
2. Член 3, алинея 3 от Протокола от 1988 г.
се заменя със следния текст:
„3. Всяка държава-страна, установила юрисдикцията, посочена в алинея 2, уведомява за
това Генералния секретар. Ако споменатата
държава-страна впоследствие отмени тази
юрисдикция, тя уведомява Генералния секретар.“
3. Член 3, алинея 4 от Протокола от 1988 г.
се заменя със следния текст:
„4. Всяка държава-страна взема необходимите мерки за установяване на юрисдикция по
отношение на посочените в членове 2, 2bis и
2ter престъпления в случаите, когато предполагаемият извършител на престъплението се
намира на нейна територия и когато тя не го
екстрадира в някоя от държавите-страни, установили юрисдикцията си съгласно алинеи 1 и 2.“
Член 6
Тълкуване и приложение
1. Между страните по този протокол той и
Протоколът от 1988 г. се разглеждат и тълкуват
като един-единствен документ.
2. Разпоредбите на членове от 1 до 4 на Протокола от 1988 г., изменени от този протокол,
заедно с разпоредбите на членове от 8 до 13
на този протокол представляват и се наричат
Протокол за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни
платформи, разположени върху континенталния
шелф (2005 SUA Fixed Platforms Protocol).

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Член 7
Следният текст се добавя като член 4bis на
протокола:
„Заключителни разпоредби на Протокола за преследване на незаконните действия,
насочени срещу сигурността на неподвижни
платформи, разположени върху континенталния
шелф, 2005 г.
Заключителните разпоредби на Протокола за
преследване на незаконните действия, насочени
срещу сигурността на неподвижни платформи,
разположени върху континенталния шелф,
2005 г., са разпоредбите на члeнове от 8 до 13
на Протокола от 2005 г. за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността
на неподвижни платформи, разположени върху
континенталния шелф. Под държавите – страни
по този протокол, би следвало да се разбира
държавите – страни по Протокола от 2005 г.“
Заключителни разпоредби
Член 8
Подписване, ратификация, приемане, утвърждаване и присъединяване
1. Протоколът е открит за подписване в
седалището на Организацията от 14 февруари
2006 до 13 февруари 2007 г., след което остава
открит за присъединяване.
2. Държавите могат да изразят съгласието
си за обвързване с протокола чрез:
(а) подписване без резерва за ратифициране,
приемане или утвърждаване; или
(b) подписване при условие на ратифициране, приемане или утвърждаване, последвано от
ратифициране, приемане или утвърждаване; или
(с) присъединяване.
3. Ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването се извършват
чрез депозиране на документ при Генералния
секретар.
4. Само държава, подписала Протокола от
1988 г. без резерва за ратифициране, приемане
или утвърждаване или ратифицирала, приела
или утвърдила Протокола от 1988 г. или присъединила се към него, може да стане страна
по този протокол.
Член 9
Влизане в сила
1. Протоколът влиза в сила деветдесет дни
след датата, на която три държави са го под
писали без резерва за ратифициране, приемане
или утвърждаване или са депозирали при Генералния секретар ратификационен документ,
документ за приемане, утвърждаване или
присъединяване. Този протокол няма да влезе
в сила преди влизането в сила на Протокола
от 2005 г. на Конвенцията за преследване на
незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

2. За държава, депозирала ратификационен
документ, документ за приемане или утвърждаване на протокола или за присъединяване към
него след изпълняване на условията по алинея 1
за влизането му в сила, ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването
влизат в сила деветдесет дни след датата на
депозирането.
Член 10
Денонсиране
1. Протоколът може да бъде денонсиран от
държава-страна във всеки момент след датата
на влизането му в сила за тази държава.
2. Денонсирането се извършва чрез депозиране на документ за денонсиране при Генералния секретар.
3. Денонсирането влиза в сила една година
след датата на депозиране на документа за
денонсиране при Генералния секретар или след
изтичането на всеки по-дълъг срок, посочен в
този документ.
Член 11
Преразглеждане и изменение
1. Организацията може да свика конференция
за преразглеждане или изменение на протокола.
2. Генералният секретар свиква конференция на държавите – страни по протокола, за
преразглеждането или изменението му по
искане на 1/3 от държавите-страни или от 5
държави-страни в зависимост от това, кое е
по-голямото от двете числа.
3. Всеки ратификационен документ, документ
за приемане, утвърждаване или присъединяване,
депозиран след датата на влизане в сила на
изменение към протокола, се смята приемащ
и изменението.
Член 12
Депозитар
1. Протоколът и приетите изменения на
основание член 11 се депозират при Генералния секретар.
2. Генералният секретар:
(а) уведомява всички държави, подписали
протокола или присъединили се към него:
(i) за всяко ново подписване или депозиране на ратификационен документ, документ за
приемане, утвърждаване или присъединяване,
както и за датата им;
(ii) за датата на влизане в сила на протокола;
(iii) за депозирането на всеки документ за
денонсиране на протокола, както и за датата
на неговото получаване и датата на влизането
в сила на денонсирането;
(iv) за получаването на всяко съобщение,
направено по силата на разпоредба от протокола;
(b) разпраща надлежно заверени копия от
протокола до всички държави, които са го
подписали или са се присъединили към него.
3. След влизането в сила на протокола надлежно заверено копие от него се изпраща от
Генералния секретар до Генералния секретар
на Организацията на обединените нации за
регистриране и публикуване в съответствие с
чл. 102 от Устава на ООН.
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Член 13
Езици
Протоколът е съставен в един оригинален
екземпляр на английски, арабски, китайски,
испански, руски и френски език, като всеки
текст има еднаква сила.
Приет в Лондон на четиринадесети октомври
две хиляди и пета година.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени от своите правителства,
поставиха подписите си под този протокол.
9029

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към
хранителните добавки (обн., ДВ, бр. 5 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2005 г. и бр. 44
от 2007 г.)
§ 1. Приложение № 1а към чл. 7, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 7, ал. 1
Витамини и минерали, които могат да се използват
при производството на хранителни добавки
1. Витамини
Витамин А (μg RE)
Витамин D (μg)
Витамин Е (mg α-ТЕ)
Витамин К (μg)
Витамин B 1 (mg)
Витамин B 2 (mg)
Ниацин (mg NE)
Пантотенова киселина (mg)
Витамин B 6 (mg)
Фолиева киселина (μg) (1)
Витамин В 12 (μg)
Биотин (μg)
Витамин C (mg)
2. Минерали
Калций (mg)
Магнезий (mg)
Желязо (mg)
Мед (μg)
Йод (μg)
Цинк (mg)
Манган (mg)
Натрий (mg)
Калий (mg)
Селен (μg)
Хром (μg)
Молибден (μg)
Флуорид (mg)
Хлорид (mg)
Фосфор (mg)
Бор (mg)
Силиций (mg)
(1) Използваният за целите на представянето
на хранителна информация в приложението на
Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните термин фолиева
киселина обхваща всички форми на фолати.“
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§ 2. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Форми на витамините и минералните вещества,
които могат да се използват при производството
на хранителни добавки
А. Витамини
1. ВИТАМИН А
а) ретинол
б) ретинил ацетат
в) ретинил палмитат
г) бета-каротин
2. ВИТАМИН D
а) холекалциферол
б) ергокалциферол
3. ВИТАМИН E
а) D-алфа-токоферол
б) DL-алфа-токоферол
в) D-алфа-токоферил ацетат
г) DL-алфа-токоферил ацетат
д) D-алфа-токоферил киселинен сукцинат
е) смесени токофероли (1)
ж) токотриенол токоферол (2)
4. ВИТАМИН К
а) филохинон (фитоменадион)
б) менахинон (3)
5. ВИТАМИН В 1
а) тиамин хидрохлорид
б) тиамин мононитрат
в) тиамин монофосфат хлорид
г) тиамин пирофосфат хлорид
6. ВИТАМИН В 2
а) рибофлавин
б) натриев рибофлавин 5′-фосфат
7. НИАЦИН
а) никотинова киселина
б) никотинамид
в) инозинол хексаникотинат (инозинол хексаниацинат)
8. ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА
а) калциев D-пантотенат
б) натриев D-пантотенат
в) декспантенол
г) пантетин
9. ВИТАМИН В 6
а) пиридоксин хидрохлорид
б) пиридоксин 5′-фосфат
в) пиридоксал 5′-фосфат
10. ФОЛАТ
а) птероилмоноглутаминова киселина
б) калциев L-метилфолат
11. ВИТАМИН В 12
а) цианокобаламин
б) хидроксокобаламин
в) 5'-деоксиаденосилкобаламин
г) метилкобаламин
12. БИОТИН
а) D-биотин
13. ВИТАМИН С
а) L-аскорбинова киселина
б) натриев-L-аскорбат
в) калциев-L-аскорбат (4)
г) калиев-L-аскорбат
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д) L-аскорбил 6-палмитат
е) магнезиев L-аскорбат
ж) цинков L-аскорбат
Б. Минерали
калциев ацетат
калциев L-аскорбат
калциев бисглицинат
калциев карбонат
калциев хлорид
калциев цитрат малат
калциеви соли на лимонената киселина
калциев глюконат
калциев глицерофосфат
калциев лактат
калциев пируват
калциеви соли на ортофосфорната киселина
калциев сукцинат
калциев хидроксид
калциев L-лизинат
калциев малат
калциев оксид
калциев L-пидолат
калциев L-треонат
калциев сулфат
магнезиев ацетат
магнезиев L-аскорбат
магнезиев бисглицинат
магнезиев карбонат
магнезиев хлорид
магнезиеви соли на лимонената киселина
магнезиев глюконат
магнезиев глицерофосфат
магнезиеви соли на ортофосфорната киселина
магнезиев лактат
магнезиев L-лизинат
магнезиев хидроксид
магнезиев малат
магнезиев оксид
магнезиев L-пидолат
магнезиево-калиев цитрат
магнезиев пируват
магнезиев сукцинат
магнезиев сулфат
магнезиев таурат
магнезиев ацетил таурат
железен карбонат
железен цитрат
железен амониев цитрат
железен глюконат
железен фумарат
натриево-железен дифосфат
железен лактат
железен сулфат
железен дифосфат (железен пирофосфат)
железен захарат
елементарно желязо (карбонилно + електролитно + редуциран водород)
железен бисглицинат
железен L-пидолат
железен фосфат
желязо (II) таурат
меден карбонат
меден цитрат
меден глюконат
меден сулфат
меден L-аспартат
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меден бисглицинат
мед-лизинов комплекс
меден (II) оксид
натриев йодид
натриев йодат
калиев йодид
калиев йодат
цинков ацетат
цинков L-аскорбат
цинков L-аспартат
цинков бисглицинат
цинков хлорид
цинков цитрат
цинков глюконат
цинков лактат
цинков L-лизинат
цинков малат
цинков моно-L-метионин сулфат
цинков оксид
цинков карбонат
цинков L-пидолат
цинков пиколинат
цинков сулфат
манганов аскорбат
манганов L-аспартат
манганов бисглицинат
манганов карбонат
манганов хлорид
манганов цитрат
манганов глюконат
манганов глицерофосфат
манганов пидолат
манганов сулфат
натриев бикарбонат
натриев карбонат
натриев хлорид
натриев цитрат
натриев глюконат
натриев лактат
натриев хидроксид
натриеви соли на ортофосфорната киселина
калиев бикарбонат
калиев карбонат
калиев хлорид
калиев цитрат
калиев глюконат
калиев глицерофосфат
калиев лактат
калиев хидроксид
калиев L-пидолат
калиев малат
калиеви соли на ортофосфорната киселина
L-селенометионин
обогатени със селен дрожди (5)
селениста киселина
натриев селенат
натриев хидроген селенит
натриев селенит
хромен (III) хлорид
хромен (III) лактат трихидрат
хромен нитрат
хромен пиколинат
хромен (III) сулфат
амониев молибдат (молибден (VI)
калиев молибдат (молибден (VI)
натриев молибдат (молибден (VI)
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калциев флуорид
калиев флуорид
натриев флуорид
натриев монофлуорофосфат
борна киселина
натриев борат
ортосилициева киселина, стабилизирана с холин
силициев диоксид
силициева киселина (6)
(1) Алфа-токоферол < 20 %, бета-токоферол <
10 %, гама-токоферол 50 – 70 % и делта-токоферол
10 – 30 %.
(2) Обичайни нива на отделни количества токофероли и токотриеноли:
– 115 mg/g алфа-токоферол (101 mg/g минимум)
– 5 mg/g бета-токоферол (< 1 mg/g минимум)
– 45 mg/g гама-токоферол (25 mg/g минимум)
– 12 mg/g делта-токоферол (3 mg/g минимум)
– 67 mg/g алфа-токотриенол (30 mg/g минимум)
– < 1 mg/g бета-токотриенол (< 1 mg/g
минимум)
– 82 mg/g гама-токотриенол (45 mg/g минимум)
– 5 mg/g делта-токотриенол (< 1 mg/g минимум).
(3) Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко – на менахинон-6.
(4) Може да съдържа максимум 2 % съдържание на треонат.
(5) Обогатените със селен дрожди са получени
чрез отглеждане в присъствието на натриев селенит като източник на селен и в предлаганата на
пазара изсушена форма съдържат не повече от
2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите органичен селениев вид е селенометионинът (между 60
и 85 % от общото количество екстрахиран селен
в продукта). Съдържанието на други органични
селенови съединения, включително селеноцистеин,
не трябва да надвишава 10 % от общото количество екстрахиран селен. По принцип равнището
на неорганичен селен не трябва да надвишава 1 %
от общото количество екстрахиран селен.
(6) Под формата на гел.“

Допълнителна разпоредба
§ 3. С тази наредба се осигурява прилагането
на изискванията на Регламент (ЕО) № 1170/2009
на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1925/2006 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на списъците с витамини
и минерали и формите, под които те могат да
се влагат в храни, включително и добавките
към храните (ОВ, L 314, 01.12.2009).
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
8990
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за награждаването на
български културни дейци за постигнати
високи творчески резултати или принос в
развитието и популяризирането на културата
(обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8
и 44 от 2008 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. По реда на този раздел се награждават български творци и дейци на българската
култура, които:
1. са постигнали изключително високи творчески резултати или имат изключително големи
заслуги за развитието и популяризирането на
българската култура и изкуство;
2. са постигнали високи творчески резултати или имат значим принос за развитието
и популяризирането на българската култура и
изкуство;
3. са ярки творчески личности.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1:
а) в т. 4 думите, поставени в скоби „(мениджмънта и маркетинга)“ се заличават;
б) създават се т. 8, 9 и 10 със следното
съдържание:
„8. за цялостен принос в музейната дейност
и в областта на опазването на движимото и
недвижимото културно наследство;
9. за принос в развитието на мениджмънта и
маркетинга в областта на изкуството и култура;
10. за изключителни заслуги за развитие на
международния културен обмен и съхраняване
на световното културно наследство.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наградите са:
1. почетен знак „Златен век“, който се присъжда със:
а) звезда, която представлява: осемлъчна
посребрена звезда, прикрепена към позлатена
розетка, с огърлие;
б) звезда, която представлява: осемлъчна
посребрена звезда, прикрепена към позлатена
розетка;
2. грамота;
3. парична и предметна награда.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Носителите на наградата почетен знак
„Златен век“ получават миниатюра – умалено
копие на почетния знак, и парична сума в
размер до 3000 лв.“
4. В ал. 4 числото „8000“ се заменя с „5000“.
§ 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавни органи, неправителствени
организации, професионално-творчески съюзи
и творчески колективи на културни институти,
свързани със съответния род изкуство, могат
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да правят предложение за награждаване, като
за награда не могат да бъдат предлагани лица,
на които такава вече е присъждана.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 изразът „номинира три
от предложените лица“ се заменя с „номинира
лицата, които предлага за награждаване“.
§ 5. В чл. 7а, ал. 3 числото „5000“ се заменя
с „3000“.
§ 6. Създава се нов чл. 7б:
„Чл. 7б. Министърът на културата може да
награждава с почетен знак „Златен век“ общественици, културни дейци и международни
организации, които имат изключителен принос
за международното сътрудничество в областта
на културата и изкуството.“
§ 7. В чл. 8, ал.1 думите „и плакети“ се заменят с „или почетен знак „Златен век“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: В. Рашидов
8991

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 42
от 3 ноември 2010 г.

за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и
контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици
по задължителните застраховки по чл. 249,
т. 1 от Кодекса за застраховането
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията
към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост
с информационните системи, регистри и бази
данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд (наричан
по-нататък „информационния център“).
Чл. 2. С наредбата се уреждат и изискванията
към издаването и отчитането на договорите
за задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, договорите за
гранична застраховка и сертификатите „Зелена
карта“ (наричани по-нататък „договорите“).
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ
Раздел I
Изисквания към информационните системи на
застрахователите
Чл. 3. (1) Застрахователите адаптират информационните си системи към тези на информационния център, така че да се гарантира
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ефективното прилагане на възможността за
точна оценка, управление и контрол на всички
присъщи рискове, фактори и обстоятелства,
характерни за застраховките по чл. 2.
(2) Всеки застраховател изгражда и поддържа информационна система за генериране,
издаване и отчитане на сключените договори
по застраховките по чл. 2.
(3) Информационната система трябва да
гарантира коректно и точно въвеждане на
данните от свидетелството за регистрация на
моторното превозно средство.
(4) Задълженията по предходните алинеи се
отнасят за сключване и отчитане на всички договори по чл. 2, включително и тези, сключени
чрез застрахователни посредници.
(5) Управителният съвет на Гаранционния
фонд утвърждава формати и образци, необходими за генериране на информацията, както
и изготвя вътрешни правила и процедури за
осигуряване на регламентиран и контролиран
достъп на застрахователите до базите данни,
създавани и поддържани в информационния
център. Вътрешните правила се представят за
одобрение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“
(наричан по-нататък „заместник-председателя“).
Раздел II
Изисквания към издаването и отчитането на
договорите за задължителните застраховки
по чл. 2
Чл. 4. (1) Договорите имат единна унифицирана номерация, генерирана по ред и при
условия, определени от управителния съвет на
Гаранционния фонд.
(2) Договорът се генерира и издава от
електронната система на застрахователя. При
генериране на договора се извършва проверка
на входните данни.
(3) Сключен договор се отчита в информационния център и в Комисията за финансов
надзор (наричана по-нататък „комисията“) до
24 часа от неговото сключване.
(4) Корекция на допуснати грешки при отчитането на договор се извършва в срок до 48
часа от сключването на договора.
(5) Договорите се отчитат съобразно форматите и образците по чл. 3, ал. 5. Договор,
който не е отчетен в съответствие с форматите
и образците по изречение първо, или по който
има непопълнени полета, или полета, съдържащи грешни или неточни данни, се приема за
неотчетен. Не се считат за непопълнени полета
тези, за които е налице законово основание.
Чл. 5. Застрахователите след съгласуване
с управителния съвет на Гаранционния фонд
представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си
системи съобразно изискванията на чл. 4 и ги
публикуват по подходящ начин на електронните
си страници в интернет.
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Чл. 6. Застрахователите осигуряват техническа възможност за извършване на проверки
от служители на комисията относно изпълнението на процедурите, правилата и процесите
за изпълнение на изискванията по чл. 3, ал. 2
и чл. 4.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 7. (1) Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са
допуснали извършването на такива нарушения,
се наказват с наказанията по чл. 319 от Кодекса
за застраховането, ако деянието не съставлява
друго нарушение по част седма от Кодекса за
застраховането.
(2) Актовете за установяване на административни нарушения на наредбата се съставят от
длъжностни лица, оправомощени от заместникпредседателя, а наказателните постановления
се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 295а, ал. 3 от Кодекса за застраховането и
е приета с Решение № 121-Н от 3.11.2010 г. на
Комисията за финансов надзор.
§ 2. В срок четири месеца от влизането в
сила на наредбата управителният съвет на Гаранционния фонд изготвя вътрешните правила
по чл. 3, ал. 5 и ги представя за одобрение.
§ 3. В срок шест месеца от влизането в сила
на наредбата застрахователите, съгласувано с
Гаранционния фонд, адаптират информационните си системи съобразно изискванията по
чл. 3, ал. 1, както и осигуряват техническите
възможности по чл. 6.
§ 4. В срок четири месеца от влизането в
сила на наредбата управителният съвет на Гаранционния фонд определя реда и условията за
генериране на единната унифицирана номерация
на договорите, както и механизмите за тяхното
изпълнение и спазване от застрахователите.
§ 5. В срок шест месеца от влизането в сила
на наредбата застрахователите представят в
комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи по чл. 5.
§ 6. Комисията може да дава указания по
прилагането на наредбата.
Председател: Ст. Мавродиев
9018
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-17
от 4 октомври 2010 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд и одобрен протокол от Областна
дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, по чл. 18а,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд и Заповед № РД-09-478
от 01.06.2010 г. на министъра за земеделието и
храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост на землището на
гр. Белово, община Белово, област Пазарджик,
за имоти № 000150, 000163, 000165, 000166, 000167,
000168, 000164, 091004, 094008, 094006, 094007,
088012, 093003, 094001 и 094010 с обща площ на
преработката 36,782 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик,
и началника на Общинската служба по земеделие – гр. Белово, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
8926

За министър: Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-148
от 25 октомври 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Бургаска образователна
компания“ – ООД, Бургас, представлявано от
Христина Иванова Златева, ЕИК 200945648, със
седалище и адрес на управление, Бургас, ул. Филип Кутев 8, да открие Частно основно училище
с изучаване на чужд език „Бургас“ – Бургас, при
следните условия:
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.

3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Бургас“ – Бургас, е Бургас, ул. Филип
Кутев 8 (УПИ VІ, кв. 17, Бургас).
4. Обучението се провежда на адрес: Бургас,
ул. Филип Кутев 8 (УПИ VІ, кв. 17, Бургас).
5. Училището се управлява и представлява от
Алексина Демирева Кичева.
9012

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-149
от 25 октомври 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Дъга от мечти“ – Пловдив, изменям Заповед
№ РД-14-135 от 23.07.2004 г. (ДВ, бр. 70 от 2004 г.),
както следва:
В изречение четвърто и пето думите: „Пловдив,
ул. Весела 24 (имот: парцел 2239, първа градска
част – север, Пловдив“) да се заменят с думите:
„Пловдив, ул. Бръшлян 2 (УПИ V – 530.368,
530.369, кв. 2, по плана на кв. Въстанически – север)“.
9013

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-150
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Радомир,
Решение № 132 по протокол № 10 от 17.09.2010 г. на
Общинския съвет – Радомир, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Перник, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
липса на ученици, довело до преустановяване на
образователно-възпитателния процес от учебната
2010/2011 г., закривам НУ „Любословие“ – гр.
Радомир, община Радомир, област Перник, при
следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Радомир.
3. Учениците от НУ „Любословие“ – гр. Радомир, община Радомир, област Перник, са пренасочени към НУ „Архимандрит Зиновий“ – гр. Радомир, община Радомир, област Перник, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Любословие“ – гр. Радомир, община Радомир,
област Перник, да се съхранява в НУ „Архиман
дрит Зиновий“ – гр. Радомир, община Радомир,
област Перник.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9008

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-151
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 12, ал. 2 и
3 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Столична община,
Решение № 247 по протокол № 65 от 13.05.2010 г.
на Столичния общински съвет, становище от
Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, във връзка с неосъществяване на държавен
план-прием в ІХ клас поради недостатъчен брой
ученици и привеждане статута на училището в
съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 3
ЗНП, според който в основните училища се обучават ученици от І до VІІІ клас, преобразувам 13
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – София, район
„Възраждане“, област София-град, в 13 ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – София, район „Възраждане“, област София-град, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на 13 СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – София, район „Възраждане“, област
София-град, ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на учениците
от гимназиалния етап на 13 СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – София, район „Възраждане“, област
София-град, да се съхранява в 30 СОУ „Братя
Миладинови“ – София, район „Възраж дане“,
област София-град.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
9009

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-09-1535
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 160, ал. 1
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2
и чл. 25, ал. 1 , т. 1 ППЗНП и постъпило предложение вх. № 0204-78 от 21.09.2010 г. и № 0204-78 от
1.10.2010 г. на министъра на правосъдието с оглед
осигуряването на образователно-възпитателен
процес за лишените от свобода, желаещи да се
обучават, определям официален адрес и адрес
за провеждане на обучението на училището към
затвора в гр. Стара Загора, както следва:

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

1. Официален адрес и адрес за провеждане
на обучението: Стара Загора, кв. Индустриален.
2. Допълнителен адрес за провеждане на
обучението: Пазарджик, ул. Ивайловско шосе.
3. Адрес за кореспонденция: Стара Загора,
кв. Индустриален.
9010

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-09-1536
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 160, ал. 1
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 2
и чл. 25, ал. 1 , т. 1 ППЗНП и постъпило предложение вх. № 0204-78 от 21.09.2010 г. и № 0204-78 от
1.10.2010 г. на министъра на правосъдието с оглед
осигуряването на образователно-възпитателен
процес за лишените от свобода, желаещи да се
обучават, определям официален адрес и адрес
за провеждане на обучението на училището към
затвора в гр. Ловеч, както следва:
1. Официален адрес и адрес за провеждане
на обучението: Ловеч, ул. Могилата 1, п.к. 5500.
2. Допълнителен адрес за провеждане на
обучението: Плевен, парк „Кайлъка“.
3. Адрес за кореспонденция: Ловеч, ул. Могилата 1, п.к. 5500.
9011

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-860
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пълно изсъхване нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 вековни дървета от
вида летен дъб (Quercus robur L.) в местността
Средния кър, землище на с. Козаново, община
Асеновград, област Пловдив, обявени със Заповед
№ 899 от 17.08.1983 г. на председателя на Комитета
за опазване на природната среда към Министерския съвет, заведени в Държавния регистър под
номера съответно 1507 и 1508.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
8960

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-861
от 30 септември 2010 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековно дърво нареждам:

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

1. Обявявам за защитено дърво – летен дъб
(Quercus robur L.), на възраст около 180 г., височина
22 м и обиколка 4,25 м, намиращ се в поземлен
имот № 592001 в местността Кукутановец, землище
на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, с
GPS координати:
N 43 31 11.2 Е 024 07 30.2.
2. Обектът да се впише в регистрите по чл.113,
ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – Плевен, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
4. Нарушителите на тази заповед носят административно-наказателна отговорност съгласно
законодателството в Република България.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

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

8902

Министър: Н. Караджова

8961

РАЗРЕШЕНИЕ № 743
от 14 юли 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Ветровала“, разположена в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с § 86
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 25 от 30.06.2010 г. разрешавам на ЕТ „Иван Иванов – 197“, Ивайловград,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 08.04.2002 г. на Хасковския
окръжен съд по ф. д. № 514/2002, том 27, стр. 38,
парт. номер 10, със седалище и адрес на управление – Ивайловград, ул. Любимец 12, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Ветровала“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,11 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 7 включително в система 1970 г.:
№
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РАЗРЕШЕНИЕ № 760
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Трънката“, разположена в
землището на с. Черногорово, община Пазарджик,
област Пазарджик
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г. разрешавам на „Еко-хидро-90“ – ООД, Пазарджик,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 112580619, със седалище и адрес на
управление – Пазарджик, ул. Асен Златарев 12,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площта „Трънката“, разположена в землището
на с. Черногорово, община Пазарджик, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.
3. Границите на площта се определят от следния координатен регистър на граничните точки
от № 1 до № 21 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1.

4559487

8585754

12.

4556471

8586661

2.

4559557

8585806

13.

4556365

8586500

3.

4559415

8586134

14.

4556450

8586330

X[m]

Y[m]

4.

4559310

8586310

15.

4556690

8586275

1.

4528740

9464443

5.

4559146

8586310

16.

4556818

8586128

2.

4528730

9464583

6.

4558784

8586548

17.

4556950

8586057

3.

4528769

9464619

7.

4558430

8586278

18.

4557053

8586070

4.

4528686

9464712

8.

4557805

8586034

19.

4557360

8585999

5.

4528694

9464801

9.

4557380

8586150

20.

4558306

8585830

6.

4528443

9464847

10.

4557020

8586190

21.

4558920

8585906

7.

4528330

9464576

11.

4556622

8586538
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4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
8903
РАЗРЕШЕНИЕ № 761
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Костина могила“,
разположена в землищата на с. Лозен и с. Герман,
Столична община, област София
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно Решение
на Министерския съвет № 34 от 29.10.2010 г.
разрешавам на „Верум мобайл“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200542424, със седалище и адрес на
управление – София, Столична община, район
„Искър“, ж. к. Дружба 1, бл. 119, вх. Б, ап. 81, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта
„Костина могила“, разположена в землищата на
с. Лозен и с. Герман, Столична община, област
София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 5 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1.

4591770

8509130

4.

4591010

8510390

2.

4592170

8509580

5.

4590770

8509730

3.

4591460

8510390

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

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

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

8904

РАЗРЕШЕНИЕ № 762
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Попин дол“,
разположена в землищата на село Петрово и с.
Голешово, община Сандански, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г. разрешавам на „Литоси“ – ООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано с Решение
№ 1 от 09.10.2006 г. на Софийския градски съд и
вписано в Регистъра на търговските дружества под
№ 108682, том 1465, стр. 206, по ф. д. № 11623/2006,
със седалище и адрес на управление – София, район „Искър“, ж. к. Дружба 2, бл. 510, вх. А, ет. 5,
ап. 15, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Попин дол“, разположена в землищата
на с. Петрово и с. Голешово, община Сандански,
област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,99 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 11 включително в система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4460395

8517799

2.

4460303

8518049

3.

4460076

8518217

4.

4459119

8517837

5.

4459046

8517598

6.

4459252

8517094

7.

4459601

8517051

8.

4459839

8517170

9.

4459969

8517282

10.

4459947

8517407

11.

4460134

8517439

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
8905
РАЗРЕШЕНИЕ № 764
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Тони“,
разположена в землищата на с. Горна Кремена и
с. Царевец, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г.,
разрешавам на „Агенор 3“ – ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в
Агенцията по вписванията под ЕИК 122092995, със
седалище и адрес на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Балкан 7 – 9, ет. 4, ап. 12, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Тони“, разположена в землищата на с.
Горна Кремена и с. Царевец, община Мездра,
област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,62 кв.км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 4 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1.

4696000

8546000

3.

4694250

8547500

2.

4696000

8547500

4.

4694250

8546000

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

ВЕСТНИК
РАЗРЕШЕНИЕ № 765
от 12 октомври 2010 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бистрица“, разположена в землищата на с. Плетена и
с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г.
разрешавам на ЕТ „Кафадарци – Елхан Кафадаров“, с. Плетена, област Благоевград, титуляр
на разрешението, дружество, регистрирано в
Агенцията по вписванията под ЕИК 101025502,
със седалище и адрес на управление – с. Плетена,
община Сатовча, област Благоевград, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бистрица“, разположена в землищата на с.
Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 1,57 кв. км.
3. Границите на площта се определят от следния координатен регистър на граничните точки
от № 1 до № 24 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1.

4487697

8552451

13.

4487107

8553290

2.

4487599

8553871

14.

4487225

8553164

3.

4485330

8552316

15.

4487130

8552973

4.

4485330

8552256

16.

4486907

8552957

5.

4486240

8552279

17.

4486811

8552845

6.

4486120

8552327

18.

4486445

8552650

7.

4486170

8552525

19.

4486373

8552282

8.

4486309

8552576

20.

4486648

8552291

9.

4486308

8552683

21.

4486728

8552321

10.

4486390

8552758

22.

4486740

8552292

11.

4486371

8552873

23.

4487467

8552312

12.

4486678

8553101

24.

4487454

8552386

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

Министър: Н. Караджова
8906

С Т Р. 3 5

8907

Министър: Н. Караджова

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН
РАЗРЕШЕНИЕ № 766
от 12 октомври 2010 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Лорен“,
разположена в землището на гр. Луковит, община
Луковит, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г. разрешавам на „Агенор 3“ – ООД, София, титуляр
на разрешението, дружество, регистрирано в
Агенцията по вписванията под ЕИК 122092995, със
седалище и адрес на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Балкан 7 – 9, ет. 4, ап. 12, да
извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Лорен“, разположена в землището
на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,25 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 8 включително в координатна
система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.

X [m]
4698500
4698500
4698000
4698000

Y [m]
8569000
8570000
8570000
8571000

№
5.
6.
7.
8.

X [m]
4697000
4697000
4697500
4697500
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200850381, титуляр на разрешението, дружество,
вписано под номер ЕИК 200850381 в Агенцията
по вписванията, със седалище и адрес на управление – с. Планинец 6999, област Хасково,
община Ивайловград, ул. Първа 10, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Калора“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,02 кв.км.
3. Границите на площта се определят от следния координатен регистър на граничните точки
от № 1 до № 14 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4530225.0

9463380.0

2.

4530157.5

9463674.0

3.

4530127.3

9463643.5

4.

4530124.6

9463620.3

5.

4530117.4

9463591.9

6.

4530114.8

9463574.6

7.

4530109.5

9463554.8

8.

4530104.3

9463546.2

Y [m]

9.

4530095.8

9463540.2

8571000
8569500
8569500
8569000

10.

4530080.3

9463537.3

11.

4530049.7

9463531.5

12.

4530031.4

9463529.1

13.

4530019.1

9463509.9

14.

4530092.0

9463479.0

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8908

ВЕСТНИК

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 767
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Калора“,
разположена в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29 септември
2010 г. разрешавам на „Алфастоун“ – ЕООД, ЕИК

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8909

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 768
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Човката“, разположена в землището на с. Душинково,
община Джебел, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
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на Министерския съвет № 34 от 29.09.2010 г. разрешавам на „Смолян Пътстрой“ – ЕАД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията
под ЕИК 120604755, със седалище и адрес на управление – Смолян, ул. Дичо Петров 20, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства, по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Човката“, разположена в землището на село
Душинково, община Джебел, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,21 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

„Касъра“, разположена в землището на с. Градец,
община Котел, област Сливен, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,28 кв. км.
3. Границите на площта се определят от следния координатен регистър на граничните точки
от № 1 до № 15 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4674690

9510550

2.

4675000

9510570

3.

4675000

9511500

4.

4675680

9511350

5.

4675000

9512500

6.

4674000

9512500

№

X [m]

Y [m]

7.

4674110

9512175

1.

4529565

9408722

8.

4674045

9511962

2.

4529225

9409585

9.

4673758

9511630

3.

4528975

9409537

10.

4673575

9511625

4.

4529367

9408685

11.

4673237

9511033

12.

4673537

9510775

13.

4673910

9511325

14.

4674330

9511315

15.

4674530

9510750

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8910

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 769
от 12 октомври 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Касъра“,
разположена в землището на с. Градец, община
Котел, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 34 от 29 септември
2010 г. разрешавам на ЕТ „Кариери Изабела Минчева“, ЕИК 200870971, титуляр на разрешението,
дружество, вписано под номер ЕИК 200870971 в
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес
на управление – с. Градец 8990, област Сливен,
община Котел, ул. Кънчо Драгинов 20, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8911

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 772
от 27 октомври 2010 г.

за проучване на строителни материали – под-

земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Дражковица“,
разположена в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно Решение на
Министерския съвет № 37 от 20 октомври 2010 г.
разрешавам на „Микс – ПС“ – ООД, София, като
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 121159149, със седалище и адрес на
управление София 1404, район „Триадица“, ул. Луи
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Айер 2, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Дражковица“, разположена в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,97 кв. км.
3. Границите на площта се определят с координати на граничните точки от № 1 до № 6 в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4702749

8651325

2.

4702662

8652432

3.

4702452

8652806

4.

4702053

8652806

5.

4702000

8652500

6.

4702003

8651333

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
8912

За министър: Е. Манева

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 109
от 27 октомври 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Кайметлий“, разположена
в землището на с. Величково, община Пазарджик,
област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 32 от 08.09.2010 г. разрешавам на „ТОТ – 8“ – ЕООД, София, търговско
дружество, вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 121041033, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Слатина“, ж. к. Редута, ул. Георги Пеячевич 5, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кайметлий“ при следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

1. Обект на разрешението е площта „Кайметлий“, разположена в землището на с. Величково,
община Пазарджик, област Пазарджик, с размер
0,221 кв. км съгласно схема на площта и списък
на координатите на граничните точки от № 1 до
№ 4 включително в координатна система „1970 г.“.
№

Х

Y

1.

8573451.4

4550671.4

2.

8574521.2

4550723.2

3.

8574533.2

4550513.7

4.

8573463.2

4550468.3

2. Срокът на разрешението е 6 месеца от влизането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геологопроучвателните
работи и добивът за технологични изпитания се
определят в работна програма – неразделна част
от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта
на цялостния работен проект с предмета и целите
на опазване на защитени зони „Река Марица“ с
официален код BG0000578 и „Рибарници Звъничево“ с официален код BG0002069 по реда на
глава втора от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.).
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Р. Плевнелиев
8921

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-759
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24
от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за
приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.)
определям коефициент на трудов травматизъм
по икономически дейности за прилагане през
2011 г. съгласно приложението, съставляващо
неразделна част от заповедта.
Министър: Т. Младенов
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Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 г.

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 3 9
3

4

19. Производство на
хартия, картон и
изделия от хартия
и картон

2

17

1,63

№
по
ред

Икономическа
дейност

Код
по
КИД –
2008

Коефициент
на трудов травматизъм (Ктт)
(2006-2007-2008)

20. Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1,62

1

2

3

4

41

1,61

1. Добив на метални
руди

07

13,24

21. Строителство на
сгради

28

1,56

2. Спомагателни дейности в добива

09

10,57

3. Воден транспорт

50

4,34

22. Производство на
машини и оборудване, с общо и
специално предназначение

4. Добив на въглища

05

4,21

22

1,53

5. Производство на
превозни средства,
без автомобили

30

4,18

23. Производство на
изделия от каучук
и пластмаси
24. Пощенски и куриерски дейности

53

1,51

6. Производство на
основни метали

24

3,87

25. Производство на
химични продукти

20

1,43

7. Ремонт и инсталиране на машини и
оборудване

33

2,89

26. Производство на
електрически съоръжения

27

1,39

8. Строителство на
съоръжения

42

2,71

13

1,34

9. Производство на
дървен материал и
изделия от дървен
материал и корк,
без мебели; производство на изделия
от слама и материали за плетене

16

2,28

27. Производство на
текстил и изделия
от текстил, без облекло
28. Далекосъобщения

61

1,28

29. Даване под наем и
оперативен лизинг

77

1,27

30. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1,12

31. Производство на
напитки

11

1,08

32. Производство на
хранителни продукти

10

1,08

33. Производство,
некласифицирано
другаде

32

1,01

34. Въздушен транспорт

51

1,00

35. Производство на
лекарствени вещества и продукти

21

0,99

36. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води

37

0,99

10. Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

35

2,20

11. Складиране на
товари и спомагателни дейности в
транспорта

52

1,99

12. Добив на неметални материали и
суровини

08

1,96

13. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране
на материали

38

1,94

14. Сухопътен транспорт

49

1,85

15. Специализирани
строителни дейности

43

1,82

16. Производство на
изделия от други
неметални минерални суровини

23

1,75

17. Производство на
метални изделия,
без машини и оборудване

25

1,69

18. Производство на
мебели

31

1,65

Среден коефициент на трудов травматизъм
за страната Ктт = 0,96.
9017

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 942
от 5 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи-
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ката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 45 от
заседание, проведено на 20.09.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 08-4372 от 19.08.2010 г. и експертно заключение от 26.08.2010 г., издадени от изпитвателен
център „А лми тест“, София, съгласно които
стоки, имитиращи храни – круши и ябълки от
стиропор, страна на произход Индия, не отговарят
на изискванията за безопасност – Наредбата за
стоките, имитиращи храни, и на БДС EN 71-1:2005
+ А9:2010 „Безопасност на играчките – Част 1:
Механични и физични свойства“, и по-конкретно:
При изпитване на опън и усукване се отделят
малки части, които влизат изцяло в цилиндър за
малки части, при изпитване на удар се отделят
малки части, които влизат изцяло в цилиндър за
малки части и образуват остри ръбове, поради
което стоката се счита за опасна за потребителите – малки деца, и крие риск от поглъщане и
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки,
имитиращи храни – круши и ябълки от стиропор, като стоки, представляващи сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се
допуска предварителното изпълнение, може да
се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок
от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № 952
от 8 октомври 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 46 от
заседание, проведено на 27.09.2010 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, експертно заключение
от 01.09.2010 г., издадено от изпитвателен център
„Глобал тест“, София, съгласно което стоки,
имитиращи храни – ароматни сапуни с форма
и цвят, имитиращи различни видове плодове,
предлагащи се за продажба като единични бройки и опаковани в различни по форма и бройки
сапуни панери, не отговарят на изискванията за
безопасност – Наредбата за стоките, имитиращи
храни, и по-конкретно: декоративни сапуни под
формата на плодове, имат форма на хранителен
продукт, т. е. могат да бъдат определени като
стоки, имитиращи храни, следователно може
да се очаква, че потребителите, особено малки
деца, могат да ги объркат с храна и да ги поставят в устата си, което крие риск от поглъщане и
задушаване, поради което се считат за опасни за
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на стоки,
имитиращи храни – ароматни сапуни с форма и
цвят, имитиращи различни видове плодове, предлагащи се за продажба като единични бройки и
опаковани в различни по форма и бройки сапуни
панери, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
8992

БРОЙ 90

8993

Председател: Д. Лазаров
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1501
от 25 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „в“ и
чл. 4, ал. 2 ЗПСК и протоколно решение № 374
от 25.10.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизация на
41 045 поименни акции, представляващи 100 % от
капитала на „Свободна зона Свиленград“ – ЕАД,
собственост на „Национална компания индустриални зони“ – ЕАД.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
8962
РЕШЕНИЕ № 3214
от 1 ноември 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
3, чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 22 от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата
и в съответствие с протоколно решение № 384
от 01.11.2010 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
I. Продажбата на 389 276 поименни акции,
представляващи 10,855 % от капитала на „Нест
ле Айс Крийм България“ – АД, собственост на
„Ел Би Булгарикум“ – ЕАД, да се извърши чрез
централизиран публичен търг.
II. Паричните постъпления от приватизацията на 389 276 поименни акции, представляващи
10,855 % от капитала на „Нестле Айс Крийм
България“ – АД, собственост на „Ел Би Булгарикум“ – ЕАД, да бъдат преведени по сметка на
„Ел Би Булгарикум“ – ЕАД, и да останат негова
собственост.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
8963

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 511
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: помещение към
трафопост, ж. к. Дървеница, до бл. 35 и църквата, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“, с АчОС № 331/16.12.1998 г.,
със съответното му право на строеж.

ВЕСТНИК
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
8916

Председател: А. Иванов

ЗАПОВЕД № РД-09-1843
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 553 от 7.10.2010 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 47, с. Горни Богров, район „Кремиковци“, и
Целодневна детска градина № 131, с. Яна, район
„Кремиковци“, в Целодневна детска градина № 47,
с. Горни Богров, район „Кремиковци“.
2. Сградата на целодневна детска градина
№ 131, с. Яна, район „Кремиковци“, да бъде
предоставена за безвъзмездно ползване на Целодневна детска градина № 47, с. Горни Богров,
район „Кремиковци“.
3. Наличният инвентар и задължителната
документация на Целодневна детска градина
№ 131, с. Яна, район „Кремиковци“, да се ползват
от преобразуваната Целодневна детска градина
№ 47, с. Горни Богров, район „Кремиковци“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.
8922

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-09-1844
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 552 от 7.10.2010 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина
№ 21 с адрес с. Бусманци, ул. Крива ливада 11А,
район „Искър“.
2. Да се именува Целодневна детска градина
№ 21 с името „Ежко Бежко“.
3. Да се предостави сградата и прилежащият
є терен за управление по чл. 12 от Закона за
общинска собственост на Целодневна детска
градина № 21 „Ежко Бежко“ съгласно акт за
общинска собственост № 535 от 6.12.1999 г. и
№ 1063 от 11.11.2005 г.
4. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на Целодневна
детска градина № 21 „Ежко Бежко“, с. Бусманци,
район „Искър“.
5. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
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Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.
8923

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-09-1845
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 551 от 7.10.2010 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 69, кв. Враня, район „Искър“, и Обединено
детско заведение (ОДЗ) № 85 „Звездичка“, ж.к.
Дружба 2, в Обединено детско заведение (ОДЗ)
№ 85 „Звездичка“, ж.к. Дружба 2.
2. Сградният фонд на Целодневна детска градина № 69, кв. Враня, район „Искър“, да се предостави за безвъзмездно ползване от Обединено
детско заведение № 85 „Звездичка“, ж.к. Дружба
2, район „Искър“, съгласно Договор № 7000-238
от 5.03.2009 г. от район „Искър“.
3. Наличният инвентар и задължителната документация на Целодневна детска градина № 69
да се ползват от преобразуваното Обединено
детско заведение № 85 „Звездичка“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община
Христо Ангеличин.
8924

Кмет: Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1326
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 13.12.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 516, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното му
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.

ВЕСТНИК
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.12.2010 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.
8917

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1333
от 23 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.12.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 515, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното му
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC
– SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.12.2010 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.
8918

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1373
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 372 от 08.07.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

БРОЙ 90
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 13.12.2010 г. в 14 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на гараж № 2, м. Студентски град, бл. 5 (ниско
тяло), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 12 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1200 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 9.12.2010 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.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1374
от 16 септември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 372 от 08.07.
2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.12.2010 г. в 14 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на гараж № 3, м. Студентски град, бл. 5 (ниско
тяло), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, заедно със съответното
му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 12 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1200 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 10.12.2010 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.
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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.
8920

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-12
от 5 ноември 2010 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение-протокол № 25 от
22.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решения-протоколи № 36 от 01.06.2010 г. и № 39
от 13.07.2010 г. Надзорният съвет на Агенцията
за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 16,30 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: подблоково помещение, ж. к. Меден
рудник, Зона „В“, бл. 84 II, вх. Д – Е, Бургас,
със застроена площ 30,10 кв.м и сутерен, със застроена площ 9,73 кв.м с начална тръжна цена в
размер 32 580 лв., стъпка на наддаване – 500 лв.,
и депозит за участие – 3260 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
13-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 3260 лв. се
внася по банков път до 15-ия ден вкл. от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, №
BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането на
депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни до 15-ия
ден вкл. от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ след представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
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5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията, всеки работен
ден до 15-ия ден вкл. 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.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
8966

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 487
от 26 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1
и 3 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за следните недвижими имоти:
1.1. „Незавършена общинска сграда“ в УПИ
I-1163, кв. 64 по плана на с. Драгоево, община
Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС
№ 360 от 25.01.2006 г., с обща площ 6558 кв.м,
застроена площ 1145 кв.м, разгъната застроена
площ 4582 кв.м; начална тръжна цена – 120 000 лв.,
стъпка на наддаване – 2000 лв.
1.2. „Общинска едноетажна сграда“ в УПИ V,
кв. 5 в с. Суха река, община Велики Преслав, област
Шумен, актувана с АЧОС № 807 от 24.03.2009 г.,
обща площ на имота 3450 кв.м, застроена площ
280 кв.м; начална тръжна цена – 50 000 лв., стъпка
на наддаване – 500 лв.
1.3. „Общинска сграда“ в УПИ VII-281, кв.
23 в с. Осмар, община Велики Преслав, област
Шумен, актувана с АЧОС № 842 от 02.07.2009 г.,
обща площ на имота 4000 кв.м, застроена площ
314 кв.м, на 2 етажа, с разгъната застроена площ
628 кв.м., с пристройка от 180 кв.м на един етаж;
начална тръжна цена – 130 000 лв., стъпка на
наддаване – 2000 лв.
1.4. „Бивш общински обор“, представляващ
УПИ IV-245 в кв. 21 в с. Осмар, община Велики
Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 805
от 17.03.2009 г., с площ 295 кв.м, със застроена
паянтова сграда с площ 47 кв.м и паянтов навес; начална тръжна цена – 3000 лв., стъпка на
наддаване – 200 лв.
1.5. „Бивш общински обор“, представляващ
УПИ XIV-502 в кв. 63, с. Златар, община Велики
Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 803 от
17.03.2009 г., с площ 905 кв.м, със застроена в него
през 1943 г. полумасивна сграда на един етаж, с
площ 110 кв.м.; начална тръжна цена – 11 000 лв.,
стъпка на наддаване – 500 лв.
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1.6. „Общинска сграда – втори етаж“ в УПИ ІІ,
кв. 1 в с. Мокреш, община Велики Преслав, област
Шумен, актувана с АЧОС № 755 от 01.12.2008 г.,
със застроена площ 306 кв.м, представляваща 6
стаи, стълбище, коридор, тоалетни, и едноетажна пристройка 62 кв.м, представляваща склад
и тоалетна, заедно със съответното право на
строеж и съответните идеални части от общите
части на сградата и 1/2 ид. части от 2785 кв.м;
начална тръжна цена – 60 000 лв., стъпка на
наддаване – 1000 лв.
1.7. „Общинска сграда“ в УПИ I-516, 518, кв.
3 по плана на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 808 от
25.03.2009 г., представляваща двор с площ 1425
кв.м, и построена в имота масивна сграда на два
етажа – бивше читалище, със застроена площ
257,40 кв.м, пристройка на един етаж с площ
71 кв.м и външна тоалетна; начална тръжна
цена – 26 000 лв., стъпка на наддаване – 500 лв.
1.8. „Общинска сграда“ в УПИ ІХ-401, кв. 32
в с. Кочово, община Велики Преслав, област
Шумен, актувана с АЧОС № 843 от 02.07.2009 г.,
състояща се от парцел с обща площ 6000 кв.м,
с построена в имота масивна сграда – бивше
училище 389 кв.м, с 15 стаи, разгъната застроена
площ 700 кв.м; начална тръжна цена – 70 000 лв.,
стъпка на наддаване – 1000 лв.
2. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16 ч. на 26.11.2010 г., в стая № 210
в сградата на Община Велики Преслав, ул.
Борис Спиров 58. Цена на тръжната документация – 100 лв., платими в брой в касата на Община
Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
3. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. на деня, предхождащ търга, в
стая № 502 в сградата на Община Велики Прес
лав, ул. Борис Спиров 58.
4. Оглед на обектите – всеки работен ден, до
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на тръжна документация.
5. Депозит за участие в търга в размер 10 %
от началната тръжна цена се внася по банкова
сметка на Община Велики Преслав. Краен срок
за внасянето на депозитите – не по-късно от деня,
предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.
6. Търг ът ще се п роведе о т 13,30 ч. на
30.11.2010 г., в заседателна зала № 406 в сградата
на Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
7. При необходимост последващ търг да се
проведе на 14.12.2010 г. на същото място и при
същите условия.
8967

Председател: М. Ангелова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1097
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява проект за частично изменение
на подробен устройствен план–план за регулация
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и застрояване за част от квартали 336 и 620, ж.к.
Бузлуджа, по плана на Велико Търново, както
следва:
– заличаване на предвидените по плана УПИ
VІ – „За търговия и услуги“, УПИ VІІ – „За трафопост“, и УПИ VІІІ – „За търговия и услуги“
от кв. 336 с неприложена дворищна и улична
регулация;
– образуване на нов УПИ VІ – „За обществено обслужване“ от кв. 336, включващ части от
поземлени имоти № 5018, 5020, 5022, 5023, 3686
и целия ПИ № 5019 от кв. 336;
– частично закриване на улица с ОК 8390-83918393-8394-8395-8402-8396-8397 между квартали 336
и 620 – нереализирана по плана;
– заличаване на предвидените по плана УПИ
ІІІ – „За жилищно строителство и обществено
обслужване“, и УПИ ІV – „За жилищно строителство и обществено обслужване“ от кв. 620;
– образуване на нови УПИ ІІІ-5008 – „За жилищно строителство и обществено обслужване“,
и УПИ ІV-5008 – „За жилищно строителство“
от кв. 620;
– образуване на нов УПИ ХV-5013 – „За жилищно строителство и обществено обслужване“
от кв. 336;
– промяна очертанието на дворищно-регулационната линия на УПИ І – „За жилищно строителство и гаражи“ от кв. 620 в източна посока;
– частична промяна на дворищно-регулационната линия на УПИ ІV – „За спортно училище“ от кв. 336, в западна посока, като същата
съвпада с имотната граница на ПИ № 5013 от
същия квартал;
– създаване на нова улица – тупик с ОК
1919-а-1919б;
– създаване на нова улица с ОК 8390-8394-839528402-83951-8395-83971 между квартали 336 и 620;
– промяна на уличната регулация на улица с
ОК 1916-1915-1914;
– за новообразуваните УПИ VІ – „За обществено обслужване“, и УПИ ХІV-5013 – „За жилищно
строителство, и обществено обслужване“ от кв.
336 и за новообразуваните УПИ ІІІ-5008 – „За
жилищно строителство и обществено обслужване“
и УПИ ІV-5008 – „За жилищно строителство“ от
кв. 620 се предвижда свободно застрояване при
максимална височина до 12 м и ограничителни
линии на застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
8968

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1101
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, за ПИ № 029011,
местност Под баира, землище на гр. Дебелец,
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община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.
За поземлен имот № 029011, местност Под
баира, землище на гр. Дебелец, община Велико
Търново, се определя предназначение „За жилищни нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8;
минимална озеленена площ – 60 % ;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
8969

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1102
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п ла н за т расе за разп редел и т елен
газопровод и от к лонение ВТ- 01-А 30 до ПИ
№ 103001 – „Булл енд Инвестмънтс“ – АДСИЦ,
местност Саламатя, землище на с. Леденик,
преминаващо през ПИ № 000296 – общински
път, ПИ № 103006 – полски път.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен всетник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
9067

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1103
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 кV от
съществуваща ел. подстанция в ПИ № 43253.26.20,
землище на с. Леденик, до трафопост, захранващ обект: „Производствено-складова база на
„Екстрапак“ – ООД, в ПИ № 10447.16.752, землище на гр. Велико Търново, и трасе, предвидено
да премине през земеделски поземлени имоти и
такива за нуждите на транспорта, както следва:
ПИ № 43253.22.5, 43253.22.2, 43253.22.6, 43253.999,
43253.0.306, 43253.0.296, 10447.0.271 (15.4),10447.0.272
(15.15), 10447.15.3, 10447.520.1340, 10447.520.1341,
10447.520.1351, 10447.520.1344, 10447.16.101.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
8970

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1104
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 039005, местност Адъта – Леденишко, землище на с. Шемшево, община
Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми за електрификация
и водоснабдяване към ПУП.
За поземлен имот № 039005, местност Адъта – Леденишко, землище на с. Шемшево, община
Велико Търново, се определя предназначение „За
жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40%;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,0;
минимална озеленена площ – 40%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
9068

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1105
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, за ПИ № 039006, местност Адъта – Леденишко, землище на с. Шемшево, община
Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми за електрификация,
водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, ТП 20/0,4 kV и трасе на
кабелна линия 20 kV, преминаващо през ПИ
№ 009001 – полски път.
За поземлен имот № 039006, местност Адъта – Леденишко, землище на с. Шемшево, община
Велико Търново, се определя предназначение „За
жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40%;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,0;
минимална озеленена площ – 60%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
9069

Председател: Ал. Чокойски
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ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 856
от 29 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гулянци, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя
и парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на трасета на ел.
проводи 20 kV за ел. свързаност при изграждане
на „Вятърна електроцентрала – Милковица“ в
землището на с. Милковица, област Плевен, за
имоти: 207001 в местността Никополски път и
103008 в местността Копана могила – Т48-П41;
Т49-П40 в землището на с. Милковица.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за прокарване на трасета на ел. проводи 20 kV за ел. свързаност на ПИ № 152032;
143024; 280039; 116018; 088013; 254010; 150052;
101003; 133024; 094052 и 237032 – Т31-П32; Т32П32; Т44-П32; Т33-П9; Т42-П33; Т34-П34; Т35-П35;
Т36-П36; Т37-П36; Т38-П37; Т39-П38; Т46-П38;
Т45-П39; Т40-П35; Т41-П35; Т43-П35 в землището
на с. Милковица, област Плевен.
Председател: Ем. Петрушева
9031

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 535
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
а) УПИ (урегулиран поземлен имот) IX – „За
ОДО“, в кв. 6, с. Копринка, с площ 1145 кв.м, при
граници на имота: север и изток – улица – тупик,
запад – УПИ X – „За ОДО“, и юг – улица, съгласно ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед
№ 684 от 2006 г. на кмета на общината;
б) УПИ (урегулиран поземлен имот) X – „За
ОДО“, в кв. 6, с. Копринка, с площ 883 кв.м, при
граници: северозапад – УПИ VII-31 и УПИ VI-32,
изток – УПИ IX – „За ОДО“, и юг и запад – улици,
заедно с построената в имота масивна едноетажна
сграда – бивша автоспирка със застроена площ
190 кв.м и подобрения, съгласно ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед № 684 от 2006 г. на
кмета на общината, при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
– за обекта по т. І, буква „а“ – 16 500 лв. без
ДДС, в цената не е включен дължимият ДДС
върху нея;
– за обекта по т. І, буква „б“ – 30 300 лв., в
цената не е включен ДДС върху 20,5 % от нея
(частта на неосвободените доставки в общата
цена).
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
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сметка BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б.
код SOMBBGSF. Дължимият ДДС се заплаща в
същия срок по сметка BG 14SOMB9130 3221727356,
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б.код SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
19 на общината срещу квитанция за платена
цена за всеки от обектите в размер 200 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при
Община Казанлък до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете да се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 14 в сградата на община Казанлък:
за обекта по т. І, буква „а“ – 13,30 ч., за обекта
по т. І, буква „б“ – 13,50 ч.
II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.
III. За провеждане на търговете по т. I назначава комисия.
IV. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
8975

Председател: В. Самарски
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ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 22
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на
обект: „Кабел 20 kV към ВЛ 20 kV „Черни връх“,
обслужващ имот № 070010, местност Български
парцели, в землището на с. Тръстиково, община
Камено.
9070

Председател: Т. Добрева

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 924
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 124, ал. 3 ЗУТ, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на присъединителни кабели през ПИ 310 – местен път,
публична общинска собственост, за захранване
на У ПИ 0 0 0565 – фо т овол та и чна цен т ра ла;
УПИ 000568 – фотоволтаична централа, и УПИ
000580 – фотоволтаична централа от КВС на
с. Дъбене, местност Бозалъка, при спазване на
нормативните изисквания.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
8927
РЕШЕНИЕ № 925
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
ПИ № 000075, № 103003, № 103004, № 103005,
№ 000100, № 000078 от картата на възстановената
собственост – с. Кърнаре.
Проектът предвижда за ПИ № 000075, № 103003,
№103004, № 103005, № 000100, № 000078 от картата на възстановената собственост, с. Кърнаре,
да се създадат следните урегулирани поземлени
имоти: У ПИ 000078 – ел. подстанци я, У ПИ
000080 – СКФ, производствено-складова дейност,
УПИ 000084 – СКФ, производствена дейност,
УПИ 000087 – СКФ, производствена дейност,
УПИ 103004 – пречиствателна станция, УПИ
103005 – СКФ, УПИ 103003 – СКФ, бензиностанция и застрояване в тях при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
8976
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ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ЗАПОВЕД № 1838
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 4
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 664 от 28.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Пролет“ – гр. Левски, в Обединено детско
заведение „Пролет“ – гр. Левски, като се разкрие
яслена група към филиала на детското заведение
в с. Българене считано от 01.12.2010 г.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Имуществото на Целодневна детска градина „Пролет“ – гр. Левски, да се ползва от
преобразуваното Обединено детско заведение
„Пролет“ – гр. Левски.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Борислав Цанов, зам.-кмет на Община Левски.
9032

Кмет: Г. Караджов

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 656-9
от 10 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нови пазар, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за В и К захранване
на поземлен имот с идентификатор № 52009.131.812
по кадастралната карта на гр. Нови пазар, местност Близките лозя, от съществуващ водопровод
и канализация в урбанизираната територия на
гр. Нови пазар до поземления имот.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва чрез кмета на общината до
Административния съд – Шумен, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8928

Председател: А. Мойсеев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1069
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.554.1.22 (стар идентификатор УПИ VІІ,
кв. 253), с адрес Плевен, ул. Карлово 21, ет. 1, с
предназначение „За здравни и социални услуги“.
Обектът представлява детска консултация към
първа поликлиника, състояща се от преддверие,
коридор, чакалня, два лекарски кабинета, физиотерапевтично помещение, стая за почивка,
сервизно помещение, разливно млечна кухня,
изолатор и преддверие към избено помещение,
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със застр. площ 182 кв.м и прилежащите є 1/22
идеални части от общите части на сградата.
Съседи: на същия етаж – 56722.660.554.1.3; под
обекта – н яма; над обекта – 56722.66.554.1.9,
56722.66.554.1.7, 56722.66.554.1.8. Продава се с
отстъпено право на строеж.
Обектът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31211 от 04.05.1998 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 22 от 13.01.2009 г.,
том І, рег. № 230.
2. При приватизацията на обекта по т. 1 купувачът се задължава да запази кабинетите за
първична медицинска помощ към момента на
приватизиране за срок не по-малък от 10 години.
3. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 120 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
3.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 12 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
3.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
3.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
3.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
3.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
3.6. Сроковете по т. от 3.1 до 3.4 и от 3.5.1 до
3.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
3.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
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4. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
8929

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ЗАПОВЕД № 1729
от 1 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 1
ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП и Решение № 41-569 от 24.09.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Провадия, нареждам:
1. Да се закрие ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия,
филиал „Детелина Минчева“ – с. Кривня, община
Провадия, област Варна, считано от 01.10.2010 г.,
като децата от с. Кривня се пренасочат за обучение
и възпитание в ЦДГ „Пролет“ – гр. Провадия,
област Варна.
2. Директорката на ЦДГ „Пролет“ да създаде
необходимата организация за безопасното превозване на децата до детското заведение.
3. Трудовите правоотношения с персонала на
посоченото заведение да бъдат уредени съгласно
КТ.
4. Задължителната документация да се предаде
на директора на ЦДГ „Пролет“, гр. Провадия,
област Варна.
5. Трудовите досиета на персонала да се
предадат на директора на ЦДГ „Пролет“ – гр.
Провадия, област Варна.
6. Материалното оборудване да се зачисли
на директора на ЦДГ „Пролет“, гр. Провадия,
област Варна.
7. Да се актуализира сведение за организиране
на дейността в детските градини списък-образец 2.
Контрола по изпълнението възлагам на Галина Николова – зам.-кмет на община Провадия.
8978

Кмет: Г. Янев

ЗАПОВЕД № 1730
от 1 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 1
ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 6 и 7 ЗНП, чл. 15
ППЗНП, чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на паралелките, групите и
броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена и Решение № 41-561 на Общинския съвет – гр. Провадия, нареждам:
1. Да се преобразува филиалът на Обединено
детско заведение „Снежанка“ – гр. Провадия,
община Провадия, област Варна, „Кокиче“ – с.
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Венчан, от целодневна детска градина в една
група на Полудневна детска градина – с. Венчан,
считано от 01.11.2010 г.
2. Персоналът на преобразуваната градина да
бъде в следния състав:
1 учител;
1
/ 2 п о м о щ н и к- в ъ з п и т а т е л , с ч и т а н о о т
01.11.2010 г.
3. Задължителната документация да остане при
директора на ОДЗ „Снежанка“ – гр. Провадия,
община Провадия, област Варна.
4. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени съгласно КТ.
5. Да се актуализира сведение за организиране
на дейността в детските градини списък-образец 2.
Контрола по изпълнението възлагам на Галина Николова – зам.-кмет на община Провадия.
Кмет: Г. Янев

8979

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 994
от 14 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, който се използва за стопански цели,
представляващ поземлен имот с идентификатор
63427.7.399, с площ 1804 кв. м и с построената
в него едноетажна, масивна сграда със сутерен – магазин за хранителни стоки (супермаркет)
със застроена площ 1438 кв. м, с изба под част
от сградата с площ 1210 кв. м, с идентификатор
63427.7.399.1, при съседи: поземлени имоти с
идентификатори 63427.7.736, 63427.7.342, 63427.7.737,
63427.7.734, с адрес Русе, ж. к. Здравец–изток,
бул. Липник 70а, акт за общинска собственост
№ 5555 от 23.10.2008 г., наричан по-нататък за
краткост „обекта“.
2. Начална тръжна цена – 900 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит за участие в търга – 200 000 лв.,
който се внася в срок до 15 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6, цена 360 лв.,
заплатени в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, в Центъра за административни услуги
и информация.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – не по-кратък от 10 дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – не по-кратък от 15 дни считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
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8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. на 14-ия работен ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на
тръжни книжа и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 17,30 ч., заседателната зала, ет. 3 на
общината, пл. Свобода 6.
10. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло в деня на подписване
на договора за продажба.
11. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
12. Определя комисия в състав от 7 членове
съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство
и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира
и проведе търга.
13. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
14. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на общината да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
16. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
8930

Председател: В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 995
от 14 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на 100 % от дяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД, Русе
(наричано по-нататък за краткост „дружеството“).
2. Начална тръжна цена – 10 000 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 600 000 лв.,
се внася в срок до 25 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация на
Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена 1200 лв.
и се заплаща в офиса на ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Русе – „Възраждане“, в Центъра за административни услуги и информация.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – 24 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – 25 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на активите на дружеството може да
се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч.
на 24-тия работен ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 27-ия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в заседателната зала – ет. 3 на
общината, пл. Свобода 6.
10. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло в деня на подписване
на договора за продажба.
11. Утвърждава тръжната документация и
проекта на договора за приватизационната продажба на дружеството.
12. Избира комисия в състав от 7 членове,
която да организира и проведе търга. Всеки член
на тръжната комисия ще получи възнаграждение
за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв.
на час съобразно продължителността на търга.
13. Възлага на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
14. Възлага на кмета на общината да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи договор за приватизационна продажба
на дружеството.
8931

Председател: В. Пенчев

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1077
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 4 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за
2010 г. продажбата на пакет от 16 440 акции,
представляващи 100 % от капитала на „Академик ойл“ – ЕАД, със седалище Свищов, ул. Цар
Освободител 96, офис 24, в размер 164 400 лв.
2. Открива процедурата по приватизация и
определя като метод за приватизация „публичен
търг“ за акциите на търговското дружество.
3. Упълномощава постоянната комисия по приватизация и концесии към общината да извърши
процедурата по приватизация в съответствие с
изискванията на ЗПСК.
8977

Председател: М. Манолов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 416
от 27 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
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Одобрява изготвения проект за ПУП – ПП
за „Трасе на въздушен ел. провод 110 kV от
подстанция „Тополовград“ до нова подстанция
към „ФВЦ“ в м. Калово, Дубравата, Кайряците
и Св. Спас в обхват на засегнатите имоти: ПИ
№ 39232, 39227, 39226, 39242, 724, 722, 437, 40299,
40273, 40283, 430, 40242, 519, 630, 518, 14438, 14442,
272, 14366, 14360, 14480, 528, 229, 631 и ПИ 516 по
КВС на землище Тополовград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.

ВЕСТНИК

Одобрява проект за Подробен устройствен
план – парцеларен план за: трасе за кабелен
ел. провод НН от ТП2 през поземлени имоти
№ 901058, 000295, 000106 и 013012 до поземлен
имот № 901057 по КВС на землище – с. Савино.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
8980
РЕШЕНИЕ № 627
от 28 октомври 2010 г.

Председател: Пл. Минчев
8932

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 513
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) за обект „Приемно-предавателна станция PD2596 „Dimitrievo“
в имот 018019, местност Пясъка, в землището на
с. Димитриево, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8933
РЕШЕНИЕ № 514
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за подземен кабел 20 kV
към ТП в имот № 107003 по КВС на с. Могилово,
община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
8934

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 626
от 28 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (план за регулация) на квартали
№ 4, 9 и 11 по ПУП на с. Търнава.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
8981
84. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства и постъпили заявления по
чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на: неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали в
площ: „Рисиля“, разположена в землището на с.
Малко Тръново, община Чирпан, област Стара
Загора; скалнооблицовъчни материали в площ:
„Голям маказ“, разположена в землищата на с.
Царино и с. Кукуряк, община Кирково, област
Кърджали; „Кладенче“, разположена в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен;
„Роза“, разположена в землището на с. Брежана,
община Джебел, област Кърджали; строителни
материали в площ: „Бойчиновци“, разположена
в землищата на с. Долно Белотинци, община
Монтана, и гр. Бойчиновци, община Бойчиновци,
област Монтана; „Кариерата – Православ“, разположена в землището на с. Православ, община
Братя Даскалови, област Стара Загора; „Чуката“,
разположена в землището на с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово; „Ценово – 2“,
разположена в землището на с. Ценово, община
Ценово, област Русе; „Чуката“, разположена в
землищата на с. Русаля и с. Хотница, община
Велико Търново, област Велико Търново.
8913
67. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 1146 от 25.10.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите за
утвърждаване на лесоустройствен проект на Дър-
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жавно горско стопанство „Петрич“, област Благоевград, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 14.12.2009 г.:
Приема лесоустройствения и ловоустройствения проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършената главна лесоустройствена ревизия на Държавно горско стопанство
„Петрич“ със следните допълнения: 1. Да се
предвиди изграждане само на стабилизирани пътища на територията на стопанството. 2. В срок
до 15.01.2010 г. по предложение на управителния
съвет на ловното сдружение да се обособят развъдници по смисъла на чл. 12 от Закона за лова
и опазване на дивеча.
9085
69. – Експертният тех нико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 1145 от 25.10.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно ловно стопанство „Тервел“, област Добрич, обнародва извадка от утвърдения протокол
от заседанието, проведено на 4.01.2010 г.:
Приема лесоустройствения и ловоустройствения проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание и особените мнения за извършената
главна лесоустройствена ревизия на Държавно
ловно стопанство „Тервел“ със следните допълнения: 1. На основание § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за горите Регионална
дирекция по горите – Варна, и Държавно ловно
стопанство „Тервел“ да предприемат действия
за включване в държавния горски фонд на имотите, представляващи гори, и отразени в протоколите на комисиите по чл. 19, ал. 2 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи като установени „непълноти и грешки“. 2.
Краткосрочно-постепенните сечи, проектирани в
зоните по Натура’2000, да бъдат с удължен възоб
новителен период. 3. Площта (част от отдел 84
по стария ЛУП и включена в границите на гр.
Тервел), деактувана с АДС № 639 от 8.02.1993 г.,
да остане в държавен горски фонд.
9086
68. – Експертният технико-икономически
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 1148 от 25.10.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
горите и земите от горския фонд, собственост на
община Малко Търново, област Бургас, обнародва
извадка от утвърдения протокол от заседанието,
проведено на 14.01.2009 г.:
Приема лесоустройствения проект за горите,
собственост на община Малко Търново, в района
на дейност на Държавно ловно стопанство „Граматиково“ и в териториалния обхват на дейност
на държавни горски стопанства „Малко Търново“ и „Звездец“ със следното допълнение: 1. Във
връзка с изразеното особено мнение проектирани
краткосрочни постепенни сечи в насажденията
от високостъблените стопански класове, разположени в защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1
от Закона за биологичното разнообразие, да се
заменят с дългосрочни възобновителни сечи.
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2. Провеждането на горскостопанските мероприятия да се съобрази с режима, определен със
Заповед № РД-802 от 4.11.2008 г. на министъра
на околната среда и водите.
9087
11. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
01.05.05 физикохимия (физикохимия с колоидна
химия) – един; 05.10.02 информационно-търсещи
системи – един; 05.04.06 литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(нова английска литература) – един; 01.05.01 теоретична химия – един; 05.04.10 журналистика
(литературно-художествено и масово книгоиздаване) – един; доценти по: 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (скулптура
и художествени конструкции) – един; 05.04.18
славянски езици (украински език) – един; 05.11.02
политология (сравнителна политология) – един;
05.01.05 логика – един; 05.01.13 философия на
културата, политиката, правото и икономиката
(публичен мениджмънт) – един; главни асистенти по: 01.06.11 хидробиология – трима; 05.03.14
етнография (българска народна култура) – един;
05.04.18 славянски езици (руски език) – един;
01.05.01 теоретична химия – един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (английска литература – Средновековие и Ренесанс) – един; асистенти по:
05.04.23 ирански езици; семитско-хамитски езици;
тюркски; монголски езици; угро-фински езици
(турски език – практически курс) – двама; 05.07.01
теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика – математически представи и
конструктивни дейности) – един; 05.07.01 теория
на възпитанието и дидактика – един; 05.07.03
методика на информационните технологии в
началното училище и педагогическа практика – един; 05.04.17 български език (съвременен
българск и език – ч у ж денци) – един; 05.05.10
трудово право и обществено осигуряване – един;
05.05.08 гражданско и семейно право (семейно
и наследствено право) – един; 05.04.21 романски
езици (съвременен испански език – приложна
лингвистика) – един; 05.04.20 германски езици
(съвременен немски език – приложна лингвистика) – един; 01.07.07 палеонтология и стратиграфия – един; 01.07.13 геология и проучване на
полезни изкопаеми – един; асистент по чл. 68,
ал. 1, т. 3 КТ по 05.04.06 литература на народите
от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(китайска литература) – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Конкурсите за асистент ще се проведат чрез
писмен и устен изпит по реда на КТ. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
8914
10. – Югозападният университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за:
професори по: 01.08.02 икономическа и социална
география (регионален анализ) – един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика – един; 05.04.06
литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (английска литература) – един; 05.04.03 руска литература и литература
на народите на СССР – един; 05.03.14 етнография (етнология на балканските народи) – един;
доценти по: 05.02.18 икономика и управление
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(управление на предприятието) – един; 01.05.10
биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества (химия на
лекарствените средства) – един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073)
588-566, (0882) 818-566.
9038
82. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2010/2011 г. на
основание Решение на МС № 295 от 12.05.2010 г.,
чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав
в Република България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО:

ВЕСТНИК
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1

2

1

02.21.08 Автоматизация на производството
(по отрасли)

1

02.22.05 Системи и устройства за
опазване на околната среда (по
отрасли)

1

02.19.08 Динамика, якост и надеждност
на машините и системите

1

05.02.21 Организация и управление на
производството (индустрия)

1

В срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление (типов образец, попълва
се при подаването ); 2. автобиография; 3. диплом
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението (оригинал
и копие); 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Справки и приемане на
необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 318
НУК; Г. Велева, тел. 052-383-427.
8957
87. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява следните конкурси за
учебната 2010/11 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 295 от 12.05.2010 г. на
Министерския съвет:

Шифър

Научна специалност

Бройки
редовно

1

2

3

02.03.01 Теория на кораба

1

02.03.03 Проектиране и конструиране на
кораба

1

02.03.04 Технология и организация
на корабостроенето и
кораборемонта

1

02.03.05 Корабни силови уредби, машини
и механизми

1

02.06.01 Теоретична топлотехника

1

02.06.13 Промишлена топлотехника

1

02.01.02 Материалознание и технология на
машиностроителните материали

1

02.01.03 Машинознание и машинни
елементи

1

02.01.10 Технология на машиностроенето

1

02.01.42 Двигатели с вътрешно горене

1

02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн

1

02.04.01 Теоретична електротехника

1

02.04.04 Електрически машини

1

02.04.05 Електрически апарати

1

1

2

3

02.04.13 Електротехнологии

1

I

1

02.04.15 Електроснабдяване и
електрообзавеждане

1

Педагогически науки

02.06.06 Електрически мрежи и системи

1

02.07.01 Теоретични основи на
комуникационната техника

1

02.07.03 Радиолокация и радионавигация

1

02.07.06 Електродинамика
и
фидерни устройства

1

антенно-

02.07.20 Комуникационни мрежи и
системи

1

02.20.08 Електронизация (по отрасли и
групи научни специалности)

1

02.21.01 Теория на автоматичното
управление

1

02.21.03 Системно програмиране

1

02.21.04 Компютърни системи, комплекси
и мрежи

1

3

02.21.07 Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление (по отрасли)

№
по
ред

Шифър

1.2

Научни области,
професионални
направления,
специалности

Научна степен
„доктор“
редовно
обучение

задочно
обучение

4

5

Педагогика

1

Теория на възпитанието и дидактика
05.07.01

1

-

2

История на педагогиката и българското
образование 05.07.02

-

1

3

Специална педагогика 05.07.04

-

1

1.3

Педагогика на обучението по...

1

Методика на обучението по (изобразително изкуство)
05.07.03

1

2

Методика на обучението по (бит и
технологии) 05.07.03

-

1

С Т Р.
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1

2

3

4

5

II

2
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3

4

5

1

Методика на обучението по(български
език и литература
в началния етап на
СОУ) 05.07.03

-

1

13

Методика на обучението по химия
05.07.03

1

Методика на обучението по информатика и информационни
технологии 05.07.03

2

ІІІ
-

-

Хуманитарни науки
1

-

2

Българска литература (българска литература от Освобождението до Първата
световна война)
05.04.02

2

-

Българска литература (���������������
����������������
българска литература след Първата световна война )
05.04.02

2

Руска литература и
литература на народите на СССР(руска
литература на 19 век)
05.04.03

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (сравнително литературознание) 05.04.06

1

6

Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание)
05.04.11

1

-

7

Общо и сравнително
езикознание 05.04.11

1

-

8

Български език (история на българския
език) 05.04.17

1

-

9

Български език (съвременен български
език) 05.04.17

2

-

10

Славянски езици
(лексикология на
съвременния руски
език) 05.04.18

1

-

11

Славянски езици (сръбски език)
05.04.18

1

-

12

Романски езици – съвременен
френски език (фонетика) 05.04.21

1

-

4

5

3
3.2

1

4

5

1

-

1

-

Социални, стопански и правни науки
Психология

Право

1

Теория на държавата
и правото. Политически и правни учения 05.05.01

1

1

2

История на държавата и правото 05.05.02

1

1

3

Трудово право и обществено осигуряване 05.05.10

1

-

4

Административно
право и административен процес 05.05.07

-

2

5

Гражданско и семейно право 05.05.08

1

-

6

Международно право и международни
отношения 05.05.15

2

-

-

-

3.8
-

3
Романски езици (испански език) 05.04.21

Педагогическа и възрастова психология
05.06.05

Филология
Теория и история на
литературата (детска
литература) 05.04.01
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Икономика

1

Политическа икономия 05.02.01

1

1

2

История на икономическите учения
05.02.02

1

1

3

Икономика и управление (индустрия)
05.02.18

1

1

1

1

ІV

4

4.1
1

Природни науки,
математика и информатика
Физически науки
Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
01.03.26

4.2

Химически науки

1

Неорганична химия
01.05.02

2

2

Органична химия
01.05.03

3

3

Аналитична химия
01.05.04

1

-

4

Физикохимия
01.05.05

2

-

БРОЙ 90
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4

5

5

Химична кинетика и
катализ 01.05.16

1

-

6

Технология на неорганичните вещества
02.10.01

2

-

7

Технология на животинските и растителните мазнини,
сапуни, етеричните
масла и парфюмерийно-козметичните
препарати 02.11.13

1

-

4.3

Биологически науки

1

Ботаника 01.06.03

-

1

2

Молекулярна биология 01.06.04

4

-

3

Микробиология
01.06.12

2

-

4

Клетъчна биология
01.06.18

1

-

5

Екология и опазване на екосистемите
02.22.01

1

-

4.5

Математика

1

Алгебра и теория на
числата 01.01.02

-

1

2

Геометрия и топология 01.01.06

2

-

3

Математическо моделиране и приложение на математиката
01.01.13

1

-

4.6
1

Информатика и компютърни науки
Информатика
01.01.12
ОБЩО :

6
61

14

За участие в конкурсите се подават следните
документи: 1. молба до ректора (получава се
от стая № 120, ректорат); 2. автобиография; 3.
дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с
приложенията и нотариално заверени копия от
тях; 4. удостоверение от МОМН за признато висше
образование, ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постижения в съответната научна област; 6. квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен
изпит – за изпита по специалността – 30 лв., за
изпита по чужд език – 20 лв. Таксите се внасят
в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване на документи: два месеца от датата на обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив,
ул. Цар Асен 24, стая № 120, тел.: 032/261 408.
8867

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

24. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професори
по: 02.11.11 технология на биологично активните
вещества (технология на микробните белтъчни
продукти) – един; 02.06.13 промишлена топлотехника – един; доцент по 02.01.03 машинознание
и машинни елементи – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032/64-30-31.
9039
73. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 295 от 12.05.2010 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2010/2011 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№
по
ред

Шифър

Научни области, групи
специалности

03.00.00

Медицински науки

Редовно

03.01.00

Медицина

1.

03.01.02

Анатомия, хистология и
цитология

1

2.

03.01.16

Ендокринология

1

3.

03.01.21

Дермотология и венерология

1

4.

03.01.28

Медицинска радиология
и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи)

1

5.

03.01.29

Епидемиология

1

6.

03.01.37

Обща хирургия

1

7.

03.01.38

Анестезиология и реанимация

2

8.

03.01.39

Хематология и преливане
на кръв

1

9.

03.01.45

Акушерство и гинекология

1

10.

03.01.50

Педиатрия

1

11.

03.01.52

Детска хирургия

1

12.

03.01.63

Обща медицина

1

03.03.00

Стоматология

03.03.01

Терапевтична стоматология

І.

2.

3.

03.03.03

03.03.04

Пародонтология и ЗОЛ

1

Оперативно зъболечение и
ендодонтия

1

Образна диагностика, физиотерапия и алергология

1

Ортопедична стоматология
Протетична дентална медицина

1

Ортодонтия

1

Хирургична стоматология

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Наредбата за държавните
изисквания за приемане и обучение на докторанти
(ДВ, бр. 90 от 2000 г.): 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография;

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

3. диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция за внесена такса за явявяне на конкурсен
изпит – за изпита по специалността и изпита по
чужд език – 100 лв. Таксите се внасят в клона
на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид,
че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т.
1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и
испански). На основание ПМС № 104 от 2010 г.
(ДВ, бр. 42 от 2010 г.) докторантите заплащат
еднократна такса за обучението си в размер 900
лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес
за справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел: М.
Славчева, тел. 602-224, 644-001.
9040
94. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
са продадени следните общински обекти:
а) през септември 2010 г.:
Помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2,
срещу бл. 312, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, продадено на Йорданка Манолова Живкова за 6000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
б) през октомври 2010 г.:
1. Терен и сграда (разрушена), ул. 23 декември
11, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Връбница“, продадени чрeз публичен търг
с явно наддаване на „Аидас“ – ЕООД, представлявано от Костадин Димитров Костадинов, за
25 000 лв., върху които е начислен ДДС в размер
5000 лв.; общата цена по договора е в размер
30 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
2. Помещение към трафопост, ж. к. Младост 1,
до бл. 87 и бл. 91Б, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продадено на
Ивайло Александров Панайотов за 86 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Техническо помещение № 4, ж. к. Зона Б-53, бл. 25, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продадено
на Драгомир Йорданов Галярски за 22 000 лв.,
върху които е начислен ДДС в размер 4400 лв.
Общата цена по договора е 26 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
4. УПИ III с част от сграда, ж. к. Света Троица, ул. Крум Стоянов 2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, продадени на ЕТ „Оригинал – ЛД – Людмил Мануели“,
представляван от Людмил Йосифов Мануели,
за 397 039,10 лв.; (сделката е обложена частично
с ДДС.)
8915
325. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на плана за
регулация на м. кв. Горубляне, квартали 52 и 52А
(нов), в граници: южна граница на УПИ IV от
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кв. 52; северна граница на УПИ I от кв. 52А; р.
Искър; южна граница на УПИ I от кв. 52А; северна
граница на УПИ I от кв. 52 и улица с о.т. 65 – о.т.
63а. Проектът е изложен в район „Младост“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Младост“.
9014
76. – Община Асеновград съобщава, че е изработен комплексен проект за изграждане на обект:
„Оптична кабелна линия на „Оптик Ком“ – ООД,
с. Марково – гр. Смолян“, подобект „с. Марково – с. Здравец“, за частта от трасето, преминаващо през територията на община Асеновград.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в Информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9033
100. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на оптична кабелна линия за обекти 0361 и
032 в землищата на с. Шемшево, община Велико
Търново, и на гр. Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 517.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8982
983. – Община Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен п роек т на под робен уст ройст вен
план – парцеларен план за ел. проводно отклонение 0,4 kV (поземлен кабел) на обект: „Външно
ел. захранване на „ППС BS 3824“ в землището
на с. Голям Дервент, община Елхово. Проектът
за ПУП е изложен в отдел „ТСУС“ на Община
Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8983
19. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработена специализирана план-схема към ПУП
за трасе и сервитут на „Оптичен кабел Съдебна
палата НОИ – Перник“, включваща кв. 238, УПИ
ІV – „За съд и жилищно строителство“, и кв. 244
УПИ ІІ – „За общественообслужващи дейности“,
по регулационния план на гр. Перник – ЦГЧ,
която е изложена в стая № 5, ет. 12, сградата на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
разгледат изработената план-схема и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация, Перник.
8984
25. – Община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че е изготвен проект
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за ПУП – парцеларен план за обект: „Парцеларен план за поземлени имоти № 73225.101.346;
73225.101.348; 73225.101.351 и 73225.101.352 по кадастралната карта на промишлена площадка на
рудник „Трояново 1“ в границите на землището
на с. Трояново, община Раднево, област Стара
Загора. 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 до Община Раднево.
8985
2. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове за
2010 г. е изложен в общината – Общински център
за услуги и информация на граждани. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може
да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
9078
90. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – за
създаване на устройствена основа за изграждане на ПСОВ в поземлени имоти № 00895.126.22,
00895.126.23, 00895.126.25 и 00895.126.28 в землището на с. Айдемир, община Силистра. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да
се запознаят с проекта в сградата на Община
Силистра и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8988
16. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на ел. захранващ кабел 20 kV за пречиствателна станция за питейни води, предвидена за
изграждане в поземлен имот № 044006 в местността Калуцик, землище на с. Крупник, община
Симитли. Проектът е на разположение в стая 209 в
сградата на общинската администрация – Симит
ли. Трасето на електропровода засяга следните
имоти: имот № 044.004, местността Калуцик,
землище на с. Крупник, община Симитли, и
имот № 044.006, землище на с. Крупник, община Симитли. 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 Община Симитли.
9076
17. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на ел. захранващ кабел 20 kV за пречиствателна станция за питейни води, предвидена
за изграждане в поземлен имот № 324012 в местността Нерезо, землище на гр. Симитли, община
Симитли. Проектът е на разположение в стая 209
в сградата на общинската администрация – Симитли. Трасето на електропровода засяга следните
имоти: имот № 000.610, землище на гр. Симитли,
имот № 324.004, местността Нерезо, землище
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на гр. Симитли, и имот № 324.012, м. Нерезо,
землище на гр. Симитли. 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 община Симитли.
9077
128. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 000824 в местността Леспец,
землището на с. Калугерово, община Лесичово,
област Пазарджик. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана
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, с. Лесичово.
8986
129. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 488052 в местността Долна Слатина,
землището на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана
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, с. Лесичово.
8987
124. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 98а ЗУТ
съобщава, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план за „Външно ел. захранване на ППС
на „БТК“ – АД, № VN4870, в с. Студеница, община Хитрино, който се намира в общинската
администрация на с. Хитрино, стая 209. В едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по парцеларния план до общинската
администрация, с. Хитрино, на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
8989

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Ловеч, 6-и адм.
състав, призовава Петьо Борисов Конов с последен адрес Плевен, ул. Стефан Караджа 49, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 02.12.2010 г.
в 13 ч. като заинтересована страна по адм. д.
№ 178/2010, заведено от Младен Марков Семов
от София, ж. к. Младост 1, бл. 98В, вх. А, против
Община – гр. Априлци.
8997
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от кмета на Община Ракитово против Решение № 759 от 13.10.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Ракитово, с което се
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изменя Решение № 663 от 29.01.2010 г., с което е
приет бюджетът на Община Ракитово за 2010 г.
По жалбата е образувано адм. дело № 649/2010 г.
по описа на Административния съд – Пазарджик.
9079
Административният съд – Пловдив, ХV състав, призовава Андон Димитров Додачев и Фанко
Димитрова Макридис, с неизвестни по делото
адреси, да се явят в съда на 24.01.2011 г. в 9,30 ч.
като ответници по адм. д. № 553/2010, заведено
от „Газтрейд“ – АД, по ЗУТ. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК.
9080
Ямболският административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от кмета
на Община Елхово на Решение № 518/41/1 от
протокол № 41 от 19.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Елхово, с което се променя Правилникът за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по
което е образувано адм.д. № 340/2010 по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 13.01.2011 г. в 9,30 ч.
9081
Варненският окръжен съд призовава Пламен
Стоянов Стоев с последен адрес Варна, ул. Чавдар войвода 2, ет. 7, ап. 113, сега с неизвестен
адрес, да се яви във Варненския окръжен съд
за получаване на препис от постъпила молба за
отмяна като ответник по адм. дело № 1910/2005 г.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9082
Варненският окръжен съд призовава Валери
Стоянов Стоев с последен адрес Варна, ж. к.
Младост 122, ет. 7, ап. 46, вх. 2, сега с неизвестен
адрес, да се яви във Варненския окръжен съд за
получаване на препис от постъпила молба за
отмяна като ответник по адм. дело № 1910/2005 г.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9083
Пернишкият окръжен съд призовава Валентин Кирилов Илиев с последен адрес София, ул.
Козлодуй 119, вх. А, ет. 2, ап. 4, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.12.2010 г. в 11 ч. като
ответник по гр. д. № 116/2010, заведено от Лидия
К. Григорова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9015
Пернишкият окръжен съд призовава Румен
Кирилов Манолов с последен адрес София, ул.
Тинтява 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 16.12.2010 г. в 11 ч. като ответник по гр.
д. № 116/2010, заведено от Лидия К. Григорова.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9016
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, е образувал гр. д. № 12305/2009 по иск с
правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД за за-
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плащане на 39 208,65 лв. от Елена Бочева Димова
срещу Румен Димов Димов, с постоянен адрес:
София, бул. Княз Ал. Дондуков 11, който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
9057
Габровският районен съд уведомява Иван
Недялков Иванов (Стоев), роден на 02.08.1946 г.
в Габрово, с неизвестен адрес на територията на
България, че има образувано гр. д. № 2190/2010
по описа на ГРС със страни: Тодор Георгиев Тотев и др. срещу Иван Недялков Иванов (Стоев),
с основание на иска чл. 34 ЗС и чл. 69 и сл. ЗН.
8995
Пловдивският районен съд, V граждански
състав, на основание чл. 562, ал. 1 ГПК поканва
държателя на ценната книга – временно удостоверение № 41 от 12.11.2001 г. за записани на общия
наследодател на страните по настоящото дело
Руми Йорданова Поповска, Добринка Иванова
Поповска и Йордан Иванов Поповски, а именно
Иван Атанасов Поповски, и заплатени 10 броя
поименни акции, емисия № 1 от капитала на
„РМЗ – 2001“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе,
представл явано от изпълнителни я директор
Костадин Андонов Ганев, с емисионна стойност
1 лев всяка, от № 22831 до № 22840, с единичен
номинал 1 лев, на обща стойност 10 лева, да
заяви своите права най-късно до съдебното заседание – до 20.12.2010 г. в 14 ч., и да депозира
ценната книга в съда или в банката до разрешаването на спора, като го предупреждава, че ако
не стори това, ценната книга ще бъде обезсилена.
Нарежда на платеца – „РМЗ – 2001“ – АД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Асеновградско шосе, представлявано от изпълнителния директор Костадин Андонов Ганев, да не
извършва никакви плащания на приносителя на
ценната книга – временно удостоверение № 41 от
12.11.2001 г. за записани на общия наследодател
на страните по делото Руми Йорданова Поповска,
Добринка Иванова Поповска и Йордан Иванов
Поповски, а именно Иван Атанасов Поповски, и
заплатени 10 броя поименни акции, емисия № 1 от
капитала на „РМЗ – 2001“ – АД, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, ул. Асеновградско
шосе, представлявано от изпълнителния директор
Костадин Андонов Ганев, с емисионна стойност
1 лев всяка, от № 22831 до № 22840, с единичен
номинал 1 лев, на обща стойност 10 лева, до
нейната отмяна, която ще му бъде съобщена.
8996
Русенският районен съд, гр. колегия, ІІІ състав, призовава Рене Толедано Перес с последен
адрес Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 13.01.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.
д. № 6362/2010, заведено от Мергюл Ш. Риза, за
лишаване от родителски права. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9091
Старозагорският районен съд, гражданска
колегия, ХІ състав, призовава Йоанидис Николаос Мадидакис с последен адрес Република
Гърция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 10.01.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
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№ 6034/2010 (искова молба от Нина Симеонова
Панчева с правно основание чл. 123, ал. 2 СК
във връзка с чл. 76, т. 9 ЗБЛД с приложенията,
за заместване на липсващото съгласие на ответника за издаване и получаване на задграничен
паспорт на детето Цветозар Йоанис Мадидакис
и разрешаване на детето да напуска пределите
на Република България само със съгласието на
неговата майка Нина Симеонова Панчева).
8994
Шуменският районен съд призовава Наталия Юриевна Команич, с неизвестен постоянен
и настоящ адрес на територията на Република
България, да се яви в съда на 06.01.2011 г. в 9 ч.
на І с. з. като ответница по гр. д. № 3373/2010,
заведено по чл. 49 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9035
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 398/2010 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
представлявана от председателя є Стоян Кушлев,
против Пламен Борисов Ангелов с постоянен и
настоящ адрес Видин, ж. к. Панония, бл. 4, вх. А,
ет. 2, ап. 4, и Цветана Асенова Ангелова с постоянен и настоящ адрес Видин, ж. к. Панония,
бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, с цена на иска 191 917 лв.
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 19.04.2011 г. от 10,30 ч., като се иска
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, както следва:
От Пламен Борисов Ангелов и Цветана Асенова
Ангелова на основание чл. 10 ЗОПДИППД:
Апартамент № 4 във Видин, ж. к. Панония,
бл. 4, вх. А, на втори етаж, ляв, състоящ се от две
стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ 75,40 кв. м, при съседи: от ляво – външна
стена на сградата, от дясно – ап. № 5, отгоре – ап. № 7, отдолу – ап. № 1, заедно с прилежащото към жилището избено помещение № 4
с площ от 5,19 кв. м, при съседи: коридор, мазе
№ 3, мазе № 5 и външна стена на сградата, както и заедно с 0,705 % ид. ч. от общите части на
сградата и толкова ид. м. от правото на строеж
върху мястото, придобит с нотариален акт № 57,
т. VІІ, рег. 7349, н. д. № 1001/2004 г., вписан в СВ
при РС Видин, вх. рег. № 6521 от 09.12.2004 г., акт
№ 22, т. ХХІ, дело № 4593/04 г.
Построената в УПИ ХХ-5868 в кв. 560 по пл. на
гр. Видин, целият с площ от 64 кв. м, търговска
сграда с идентификатор 10971.503.27.1 – Хранителен магазин и кафе с остъклена тераса, състояща
се от: 1. магазин за хранителни стоки с площ 20,62
кв. м, ведно с прилежащия му склад с площ от
3,82 кв. м, и 2. кафе с площ 25,48 кв. м, ведно с
прилежащото му складово помещение и санитарен
възел, както и открита тераса, която е предвидена за преустройство и остъкляване, при съседи
на УПИ: от две страни – улици, ПИ ХІХ-5868,
собственост на Венета Лилкова, изградена съгласно разрешение за строеж № 910 от 12.11.2004 г.
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Лек авт омоби л „Лан чи я“, модел „Дед ра“ с
ДК № ВН7712ВВ, рама № ZLA83500000207406,
двигател № 835A10008299660, придобит от Пламен Борисов Ангелов. Лек автомобил марка:
„Форд“, модел „Фиеста“ с ДК № ВН5694ВН, рама
№ WF0AXXGAFAMJ07358, двигател № MJ07358,
придобит от Пламен Борисов Ангелов. Сумата
от продажбата на недвижим имот с нотариален
акт № 32, т. ІІІ, регистър 2681, н. д. № 361/2004,
вписан в СВ при РС Видин, вх. рег. № 1926 от
10.05.2004 г., акт № 93, т. VІ, н. д. № 1283/2004 г.,
в размер 15 000 лв. Сумата от продажбата на товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Кингкаб“
с ДК № ВН0794Т, рама № JN1KJY720U0003777
в размер 600 лв. Сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Фиат“, модел „Ритмо“ с ДК
№ ВН9107А, рама № ZFA138А0002841610, в размер 32 лв. Сумата от продажбата на товарен
фургон марка „Мерцедес“, модел „207Д“ с ДК
№ ВН0775Т, рама № 60137210529293, в размер
500 лв. Сумата от продажбата на микробус марка: „Форд“, модел „Транзит“ с ДК № ВН5175Т,
рама № WF0ZXXGBVZHP67166, в размер 300 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „300Д“ с ДК № ВН7617Т, рама
№ WDB1241301А055826, в размер 200 лв. Сумата
от продажбата на лек автомобил марка „Рено“,
модел „Меган“ с ДК № ВН5413ВМ, в размер 500 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Фронтера“ с ДК № ВН6012ВМ,
в размер 200 лв. Сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с ДК
№ ВН7164ВМ, в размер 200 лв. Сумата от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“
с ДК № ВН3512ВК, рама WAUZZZ8AZMA003395,
в размер 200 лв. Сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с ДК
№ ВН3513ВК, рама № WF0FXXGBBFRT90440, в
размер 200 лв.
От Цветана Асенова Ангелова на основание чл. 9 ЗОПДИППД: Лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Регата“ с ДК № ВН6354Т, рама
№ ZFA138А0007350205, двигател № 149А1000099199,
придобит от Цветана Асенова Ангелова.
От Пламен Борисов Ангелов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
17 дружествени дяла, или 33,33 % от капитала
на „Цезър Б-Б“ – ООД, БУЛСТАТ 105585669, със
седалище и адрес на управление Видин, ж. к.
Панония, бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, на стойност
1700 лв. Наличната сума ведно с лихвата в лева по
разплащателна сметка № 14403573 в БДСК – ЕАД,
ФЦ Видин, открита на 20.08.2007 г. с титуляр
Пламен Борисов Ангелов. Наличната сума ведно
с лихвата в лева по картова сметка по издадена
дебитна карта № BG42R ZBB91554071949221 в
„Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Видин, открита
на 22.02.2008 г. с титуляр Пламен Борисов Ангелов. Наличната сума ведно с лихвата в лева
по картова сметка, представляващи наличната
сума в щатски долари по издадена дебитна карта № BG92R ZBB91554171949210 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, офис Видин, открита на 19.05.2008 г.
с титуляр Пламен Борисов Ангелов.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в този процес, че
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могат да встъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от два месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
9059
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание за 7.03.2011 г. в 10 ч. по гр.д. № 205/2010,
образувано по искане на КУИППД – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев, с
адрес за призоваване Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 3, против Христо Георгиев Стоянов, с
постоянен и настоящ адрес Сливен, бул. Панайот
Хитов 83, Илия Георгиев Стоянов, с постоянен
адрес Сливен, бул. Панайот Хитов 83, и настоящ
адрес Сливен, бул. Панайот Хитов 83А, Ваня
Стоянова Стоянова, с постоянен адрес Сливен,
бул. Панайот Хитов 83, и настоящ адрес Сливен,
бул. Панайот Хитов 83А, „Хоризонт“ – ЕООД,
ЕИК 119082667, със седалище Сливен, бул. Панайот Хитов 83, с управител Георги Христов
Стоянов, за постановяване на решение, с което
да бъде наложено отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
1 001 045,97 лв.:
На основание чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД от
Христо Георгиев Стоянов: 100 дружествени дяла
от капитала на „Съни трейд“ – ЕООД, ЕИК
119668363, регистрирано с решение № 100 от
22.01.2007 г. по ф.д. № 64/2007 на Сливенския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Георги Сава Раковски 1, офис
№ 6, притежавани от Христо Георгиев Стоянов,
в размер 5000 лв. Наличната сума по банкова
сметка № BG76UBBS83814214847211, при ТБ
„ОББ“ – АД, клон Сливен, с титуляр Христо
Георгиев Стоянов. Наличната сума по банкова сметка № BG04UBBS83814014847214, при ТБ
„ОББ“ – АД, клон Сливен, с титуляр Христо
Георгиев Стоянов. Наличната сума по банкова
сметка № BG37UBBS80024101834518, при ТБ
„ОББ“ – АД, клон Сливен, с титуляр Христо
Георгиев Стоянов. Наличната сума по банкова
сметка № BG45RZBB91551006256310, при ТБ „Райфайзенбанк (България)“ – АД, клон Сливен, с
титуляр Христо Георгиев Стоянов. Наличната сума
по банкова сметка № BG06RZBB91551406256300,
п ри Т Б „Ра йфа йзенба н к (Бъ л гари я)“ – А Д,
клон Сливен, с титуляр Христо Георгиев Стоя нов. Н а л и ч н ат а с у ма по ба н кова сме т к а
№ BG46RZBB91551006256389, при ТБ „Райфайзенбанк (България)“ – АД, клон Сливен, с титуляр Христо Георгиев Стоянов. Наличната сума
по банкова сметка № BG27RZBB91554406256305,
при ТБ „Райфайзенбанк (България)“ – АД, клон
Сливен, с титуляр Христо Георгиев Стоянов.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127 от 28.03.2006 г., издаден от
Службата по вписванията – Сливен, в размер
27 950 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 159 от 12.11.2008 г., издаден
от Службата по вписванията – Сливен, в размер
28 000 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
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недвижим имот № 85 от 27.10.2003 г., издаден от
Службата по вписванията – Несебър, в размер
85 000 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 113 от 10.10.2003 г., издаден от
Службата по вписванията – Несебър, в размер
42 000 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 114 от 10.10.2003 г., издаден от
Службата по вписванията – Несебър, в размер
84 000 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 55 от 9.10.2008 г., издаден от
Службата по вписванията – Несебър, в размер
139 600 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 37 от 19.12.2007 г., издаден от
Службата по вписванията – Несебър, в размер
184 200 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 19 от 15.07.2004 г., издаден от
Службата по вписванията – Хасково, в размер
39 200 лв. Сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 188 от 24.06.2004 г., издаден от Службата по вписванията – Котел, в
размер 17 600 лв. Сумата от продажбата на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „520И“, с ДК
№ СН7561СС, рама № WBAHB510X0BD99058,
двигател № 36810251206S1, цвят – черен, дата на
първоначална регистрация 19.05.1992 г., дата на
придобиване 13.03.2003 г., в размер 7900 лв.
На основание чл. 7, т. 2 и чл. 8 ЗОПДИППД
искане за обявяване на недействителност по
отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с нотариален акт
№ 95 от 11.06.2009 г., издаден от Службата по
вписванията – Сливен, собствения си недвижим
имот, а именно: недвижим имот с идентификатор
67338.406.327 по кадастралната карта на Сливен
в Сливен, а именно: 2300/2636 идеални части от
поземлен имот 2821, кадастрален район 286 по
плана на новообразуваните имоти в местността
„Орта синур“, селищно образувание „Изгрев“, в
землището на Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338,
целият с площ 2636 кв. м, при граници: имот
9473 – нива на Мери Симеонова Симеонова, имот
2829-ов, градина на Петко Димитров Чепишев,
имот 2830 – лозе на Георги Вичев, имот 2805-ов,
градина на Иван Христов, имот 2820-ов, градина
на Ваня Димитрова Баръмова и др., имот 2822-ов,
градина на наел. на Йордан Костов Ташев, имот
2828 – лозе на Надежда Господинова Тодорова,
ведно с построената в имота вилна сграда със
застроена площ 81 кв. м на два етажа с идентификатор 67338.406.327.1, по одобрен архитектурен
план и акт за узаконяване № 115 от 1.11.1990 г.,
и същият да бъде отнет в полза на държавата.
Купувачът по сделката е Георги Илиев Стоянов
(племенник на проверяваното лице – починал).
На основание чл. 8 ЗОПДИППД от Илия Георгиев
Стоянов и Ваня Стоянова Стоянова: вилно място
с идентификатор 67338.406.309 по кадастралната
карта на Сливен, с площ 1859 кв. м, съставляващо
имот 2820, кадастрален район 286 по плана на новообразуваните имоти в местността „Орта синур“,
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селищно образувание „Изгрев“, в землището на
Сливен, код по ЕКАТТЕ 67338, при граници: имот
2821 – ов., градина на Марийка Ст. Апостолова,
имот 2822-ов., градина на наел. на Йордан Костов Ташев, имот 2819 – лозе на Златка Иванова
Костова, имот 2808 – лозе на Ваня Кр. Кадирева,
имот 2807-ов., градина на наследници на Елена и
Стоян Хазърбасанови, имот 2806-ов., градина на
Димитър Николов Желев, имот 2805-ов., градина
на Иван Христов, ведно с построената в имота
сграда на един етаж, със застроена площ 39 кв.
м с идентификатор 67338.406.309.1 и построената
в имота сграда на един етаж със застроена площ
12 кв. м с идентификатор 67338.406.309.2, заедно
с всички подобрения и трайни насаждения, и
същият да бъде отнет в полза на държавата.
Купувачът по сделката е Илия Георгиев Стоянов
(брат на проверяваното лице).
На основание чл. 7, т. 2 и чл. 8 ЗОПДИППД
искане за обявяване на недействителност по
отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 120
от 30.05.2005 г., издаден от Службата по вписванията – Сливен, собствения си недвижим имот,
а именно: поземлен имот 9473 с идентификатор
67338.406.329 в землището на Сливен, селищно
образувание „Изгрев“, местността „Орта синур“
(„Войнишко кладенче“), целият с площ 540 кв.
м по нотариален акт, по скица 577 кв. м, ведно
с новоизградените в имота сгради: едноетажна
сграда със застроена площ 208 кв. м с идентификатор 67338.406.329.1, и едноетажна сграда
със застроена площ 32 кв. м с идентификатор
67338.406.329.2, първата от които представлява
сграда за търговия – „Магазин за хранителни
стоки и кафе-аперитив“, състояща се от „Магазин
за хранителни стоки“, търговска зала и склад за
„Кафе-аперитив“, зала за консумация, санитарен
възел и склад съгласно разрешение за строеж
№ 455 от 12.10.2004 г., издадено от община Сливен,
и одобрен архитектурен проект, ведно с всички
подобрения в имота, при граници: изток – ПИ2828
и п ът, запа д – ПИ 2829, север – ПИ2821, и
юг – улица. С удостоверение № 77 от 22.05.2007 г.
обектът е въведен в експлоатация, и същият да
бъде отнет в полза на държавата. Купувачът по
сделката е „Хоризонт“ – ЕООД, ЕИК 119082667
(едноличен собственик и управител е Георги
Христов Стоянов – баща на проверяваното лице).
Така също да бъдат присъдени направените
съдебни и деловодни разноски и юрисконсултското
възнаграждение.
Окръжният съд – Сливен указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото, третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция, третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни, предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
9060
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1518/94
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятието на „ЖИ“ – ЕООД, Стара Загора,
представлявано от Васил Методиев Киков, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Илия Данаилов; дружеството ще
се представлява от едноличния собственик на
капитала Илия Данаилов Мехмедов.
5476
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ
с решение от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1847/2003
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятието на „Импулс – Си“ – ЕООД, Стара Загора, представлявано от Васил Методиев
Киков, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на Илия Данаилов Мехмедов; промяна в предмета на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, транспортни
услуги – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
извършване на всички видове услуги, счетоводни, компютърни, правни, строително-монтажни, ремонтни, бояджийски, шивашки и други,
рекламна и комисионна дейност, производство
и реализация на селскостопанска продукция и
животни в страната и в чужбина, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки с цел продажба,
производство на стоки с цел продажба в страната
и в чужбина, търговия с течни горива, забавни,
електронни и хазартни игри, всички видове търговски дейности, незабранени от закона, когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Илия Данаилов Мехмедов.
5477
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4301 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1453/2005
вписа промени за „Пан Юропеън трейдинг корпорейшън“ – ООД: приемане на съдружника Деян
Георгиев Христов; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Мишо
Минев Михалев; дружеството ще се представлява
и управлява от Катя Господинова Узунова; вписва прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
5478
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4212 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 871/98 вписа
промени за „Орбинет“ – ЕООД: приемане на
съдружника „Кейбъл адвайзърс“ – ЕАД, София;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника „Акцент дизайн“ – ООД;
освобождаване на управителя Неделчо Атанасов
Запрянов; дружеството ще се представлява и
управлява от управителя Стоян Василев Йовчев;
вписва прилагането на заверено копие от изменения учредителен акт.
5479
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4246 от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 967/2001 вписа
промени за „Жика газ“ – ЕООД: приемане на
съдружника Красимир Павлов Георгиев; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване
на съдружника Живко Атанасов Вангелов; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
5480
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3242
от 25.Х.2007 г. и решение № 4280 от 15.ХII.2007 г.
по ф. д. № 1534/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Билдстрой инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Цанко Церковски 20, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство, поддръжка;
благоустрояване, ремонт на обществени, жилищни
и промишлени сгради, на пътища, подземни и
наземни комуникации и съоръжения, търговско
представителство, агентство и посредничество,
консултантски и информационни услуги, а когато има разрешителен режим (след съответното
разрешение). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Анета Стефанова Иванова и Пламен Христов Савов и се
управлява и представлява от Пламен Христов
Савов.
5481
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
15.ХII.2007 г. по ф. д. № 1264/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предпирятието
на ЕТ „Таня – Пенка Михайлова“, представлявано
от Пенка Танева Михайлова, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Калърс“ – ЕООД, Стара Загора.
5482
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 1824/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Иван Хараланов“, представлявано от
Иван Хараланов Меразчиев, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Иди – 06“ – ЕООД, Казанлък.
5483
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 1830/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Апостол Терзиев“, представлявано от
Апостол Георгиев Терзиев, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Рафтей“ – ЕООД, с. Ръжена.
5484
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 1473/2006 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Вики – Мадлен Драголова“, представлявано
от Мадлен Петрова Димитрова-Драголова, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Бакалов комерс“ – ЕООД, Стара
Загора.
5485
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4304 от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 524/2007 вписа промени за „Чери фреш“ – ЕООД: допълване
предмета на дейност със: „строително-ремонтни и
строително-монтажни работи“; вписа прилагането
на заверено копие от изменения учредителен акт.
5486
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4167 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 701/90 вписа
промени за „Денев – Д“ – ООД: прехвърляне
на дружествени дялове; вписва прилагането на
заверено копие от изменения дружествен договор.
5487
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4256 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 1554/2001
вписа промени за „Европак“ – ООД: приемане
на съдружника Емил Иванов Дерменджиев;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Ангел Иванов Панайотов;
дружеството ще се представлява и управлява
от Диян Атанасов Биков, Иван Янков Иванов и
Емил Иванов Дерменджиев заедно и поотделно;
вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
5488
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4341 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2079/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Т и
Х“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Стамо Пулев 37, вх. Б, ет. 1,
ап. 35, с предмет на дейност: производство и
продажба на стоки от собствено производство
и внос, външнотърговска, превозна, рекламна,
посредническа, сервизна дейност, представителство, услуги с всякакъв вид техника, реекспорт,
производство, заготовки и монтаж на реклами,
билбордове и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружестовто е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Тихомир Иванов Тончев и Христо
Иванов Тончев и се управлява и представлява от
Тихомир Иванов Тончев.
5489
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4329 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 2075/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„ХСИ – био“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Райна Кандева 65,
с предмет на дейност: създаване и внедряване
на иновативни продукти, процеси и/или услуги
в областта на органичната химия, храни и хранителни добавки, и всякакви други стопански
дейности, незабранени 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., със съдружници Андрей Иванов Дечев
и Запрян Димитров Димитров и се управлява и
представлява от управителя Лазарина Господинова Георгиева.
5490
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
14.ХII.2007 г. по ф. д. № 301/2002 вписа в търгов-
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ския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ – акушерство и гинекология
д-р Ния Иванова-Кирчева“, представлявано от
Ния Динева Иванова-Кирчева, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Медицински център – д-р Ния Кирчева“ – ООД,
Стара Загора.
5491
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4344 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2082/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Витезда – КТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Одринска епопея 7,
вх. Б, ет. 8, ап. 56, с предмет на дейност: търговска и рекламна дейност в страната и чужбина,
разработване и експолатация на заведения за
обществено хранене, ресторанти, кафе-аперитиви,
сладкарници, покупка на стоки и вещи в страната
и в чужбина с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, ремонт и
строително предприемачество, представителство
(без процесуално) на български и чуждестранни
фирми, консултантска дейност, информационни,
копирни услуги и всякакви други дейности, незабранени от 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 Танев Танев.
5492
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4350 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2087/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Албис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Боруйград 10, ет. 2, ап.
4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален
или обработен вид, търговия с хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, по предмет и обем изискващи 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 Мариела Динкова Янева.
5493
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4354 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2091/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„ВИП – елит“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Света Троица 118, ет.
1, ап. 1, с предмет на дейност: ресторантьорство,
посредническа и консултантска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, инвестиции и управление на недвижими
имоти, търговия на едро и дребно с промишлена и селскостопанска продукция, хотелиерство,
търговско посредничество и представителство,
транспортна, строително-ремонтна, лизингова
дейност и всякаква друга незабранена от закона
стопанска дейност в страната и чужбина, а кога-
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то има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Живка Димитрова Ангелова и Данка Васкова Колева и се
управлява и представлява от Живка Димитрова
Ангелова.
5494
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3779 от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 1789/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Бумеранг – 1000“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци
80, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба на едро и дребно
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на едро и дребно
на стоки от собствено производство в страната и
в чужбина, бартер, оказион, внос, износ и реекспорт на всички видове стоки, вътрешна и външна
търговия с всички незабранени от закона стоки,
разкриване и експлоатация на търговски обекти
и заведения за обществено хранене – сладкарници, кафетерии, клубове, аперитиви, барове,
дискотеки, магазини за продажба на всякакъв
вид стоки и услуги, производство и търговия с
хранителна продукция, сладкарски и тестени
изделия, производство на софтуер и хардуер,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, участие във всякакъв вид музикални дейности и състави, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, строителна дейност и монтаж, наемане
и отдаване под наем на движима и недвижима
собственост, комисионни, спедиционни (без поща),
складови и всякакви други сделки, незабранени
със закон, рекламни, информационни, програмни и всякакъв друг вид услуги, незабранени 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., със съдружници
Христо Недев Станков и Димо Христов Стоянов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
5495
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4190 от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 2008/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Джоване
ау то – 07“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 24, с
предмет на дейност: покупко-продажба на нови и
употребявани моторни превозни средства, сервизна дейност, тенекеджийство, автомонтьорство и
бояджийство, гаранционна и следгаранционна поддръжка, търговско представителство, вътрешно- и
външнотърговска дейност с всички видове стоки,
машини и суровини, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителство на недвижими имоти,
покупка, ремонт или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка и ремонт на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
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спедиционни (без поща), превозни, лицензионни,
инвестиционни сделки, консултантска дейност,
лизинг, и всякаква друга дейност, незабранена
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., със
съдружници Иван Иванов Иванов и „Дженеръс
ауто“ – ЕООД, София, представлявано от Васил
Георгиев Танев, и се управлява и представлява
от Иван Иванов Иванов.
5496
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4132 от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 1971/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„МДН“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 17, вх. В,
ет. 1, ап. 100, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия на едро
и дребно с продукти, проектиране, изграждане и
експлоатация на стопански обекти, маркетингова, складова, лизингова, външноикономическа,
превозна, туристическа, хотелиерска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос и износ, бартерни сделки и
всякакви други дейности, незабранени 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
Динка Желязкова Кирова.
5497
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4262 от 13.ХII.2007 г. по ф. д. № 2041/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Викторио“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Света Троица 116,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, финансово-счетоводни
услуги и заверка на годишни финансови отчети,
вътрешен и международен транспорт със собствен и нает транспорт, организиране на хазартни
игри (след лиценз) и всякакви други дейности
и услуги, незабранени 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 Антон
Георгиев Герджиков.
5498
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4292 от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 2064/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нивел СД“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Райна Кандева 48, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, превозни сделки – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
хотелиерски и туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, лизинг и
всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след издаване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Съби Добрев Събев.
5499
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4325 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2071/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Дет – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Мъглиж, ул. 8 март 37, вх. Б, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, производство и т ъргови я
с промишлени стоки и със селскостопанска
продукция, металообработване, изработка на
гипсови и циментови отливки, превозни, складови сделки и всякакви други търговски сделки
и услуги по характер и обем, изискващи водене
по търговски начин и незабранени 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 5100 лв., със съдружници
Димитър Георгиев Дудев, Емил Георгиев Дудев
и Тодор Василев Куцаров, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
5500
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4339 от 15.ХII.2007 г. по ф. д. № 2077/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Сийвю“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Иван Милев 3, вх. А, с предмет на
дейност: строителство, предприемачество, маркетинг, мениджмънт, търговско представителство
и посредничество, търговия с недвижими имоти
и всякаква друга незабранена от ТЗ дейност, по
предмет и обем изискваща воденето є да става
по търговски начин, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Рашо Димитров Димитров и
Койчо Илиев Стоянов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
5501
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2755
от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1364/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ИТ груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
бул. България 51, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
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страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни, лизингови и
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 5000 лв., със съдружници Петър Стефанов Чанков, Димитър Иванов Стоилов, Ерол
Апти Хасан и Ердуан Фикрет Елмаз, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
5052
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2640 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 1307/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Макстекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Лиляна Димитрова 4, вх. Б, ап. 1, 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,
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), продажба на козметични
и санитарно-хигиенни средства, таксиметрови,
одиторски, счетоводни, туристически, рекламни,
импресарски, фризьорски и шивашки услуги
(всички услуги под формата на предприятие).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Жоро Митков Георгиев
и Пламен Славов Димитров и се представлява и
управлява от Жоро Митков Георгиев.
5053
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2582 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 1273/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Текче агро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Харманли,
ул. Клокотница 1, 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, външнотърговска дейност (след съответно разрешение); производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав Ангелов Манолов и Яшар
Текче и се представлява и управлява от Венцислав
Ангелов Манолов.
5054
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2045 от
15.IХ.2007 г. по ф. д. № 968/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Златина
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Георги Кирков 56 – 66, вх.
В, ет. 2, ап. 22, с предмет на дейност: изкупуване
и търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени, хранителни и нехранителни стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство – земеделска, животинска и про-
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мишлена продукция; изкупуване и търговия със
селскотстопанска продукция и животни (извън
случаите на чл. 2, т. 1 ТЗ), хранително-вкусово
производство – тестени и сладкарски изделия
(като предприятие), производство на шивашки
изделия (като предприятие), производство на безалкохолни напитки (като предприятие), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; строително-предприемаческа
дейност; превозна, импресарска дейност (под
формата на предприятие), комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа
(при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ) и дейност на
търговско представителство и посредничество;
валутни сделки (след разрешение от държавен
орган), лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, бартерни сделки, хотелиерска дейност
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); ресторантьорство; външнотърговска дейност, внос, износ и
реекспротни стоки; търговия с петролни продукти;
откриване и експлоатация на бензиностанции (след
разрешения); счетоводни, аудио- и видеоуслуги,
машинописни и ксероксни услуги (под формата
на предприятие), транспортни превози – такси,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, внос на автомобили, международни превози, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Златка
Георгиева Вълчева.
5055
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2641 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 1308/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Белами“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Коларово,
област Хасково, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с произведения на изкуството (след
разрешение); комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след разрешение),
внос и износ, складови сделки, туристически,
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорски, туроператорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги;
производство на видео- и звукозаписи, строителни
и строително-ремонтни услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
таксиметрови и превозни дейности в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кийф Майкъл
Спенс, Мишел Галоуей и Лий Питър Галоуей и
се представлява и управлява от Кийф Майкъл
Спенс и Мишел Галоуей заедно и поотделно.
5056
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2791
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 1382/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Жечев и Жечев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Добрич, ул. Банска 5, с предмет на дейност:
покупка, строителство, оборудване и експлоатация на всякакви недвижими имоти, търговия,
управление, посредничество и мениджмънт на
недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска
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дейност във всички разрешени със закон форми и
с всякакви стоки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, производство на
стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни
и превозни сделки, транспортна и спедиторска
дейност, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност,
ресторантьорство, туризъм и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Станислав Жечев Сталев и Радостин Жечев Сталев, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
5057
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2885
от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 825/2006 вписа промени за „Интрига“ – ООД: премества адреса
на управление на дружеството от Хасково, ул.
Дунав, бл. 8, вх. Г, ет. 2, ап. 22, в Хасково, ул.
Оборище 13; вписа промяна на фамилното име на
съдружничката Мирослава Георгиева Сакалийска
от Сакалийска на Карагьозова.
5058
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2825 от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 1437/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сани 66“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
бул. Димитър Благоев 29, вх. Б, ап. 13, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т.
3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги; вътрешна и
външна търговска дейност на едро и дребно в
страната и в чужбина, рекламна дейност на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Славка Тончева Делчева и Анна Петрова Тенева и се представлява
и управлява от Славка Тончева Делчева.
5059
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2793
от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 1386/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лидия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Дунав 6, вх. Д, ет. 1, ап. 13, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, дизайнерски услуги, образователна, преводаческа и
издателска дейност, консултантски и други услуги
на физически и юридически лица, хотелиерски и
ресторантьорски сделки; строеж на недвижими
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имоти с цел продажба и всякакви други сделки
и дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Атанас Лилянов Атанасов и Пламена Ангелова Атанасова и се представлява и
управлява от Атанас Лилянов Атанасов.
5060
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2683
от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 1283/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ДМГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, бул.
Васил Левски 61, вх. В, ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; проектиране и изграждане на
жилищни и промишлени сгради и отдаването
им под наем, както и всякакви други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Иванов Георгиев и Минка
Делчева Георгиева, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
5061
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2799
от 10.ХII.2007 г. по ф. д. № 257/2004 вписа прехвърляне на фирмата заедно с предприятието
ЕТ „Любка Стоева“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения от Любка
Матева Стоева на Симеон Григоров Ганев и
го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ
„Любка Стоева – Симеон Ганев“.
5062
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2672 от
26.ХI.2007 г. по ф. д. № 1329/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Спринт – строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Пловдивска 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, стоков контрол, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
дизайнерски услуги, научноизследователска, образователна, преводаческа и издателска дейност
(след съответно разрешение), консултантски и
други услуги на физически и юридически лица,
хотелиерски и ресторантьорски сделки; строеж
на недвижими имоти с цел продажба и всякакви
други сделки и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петко Петров Кирев
и Денка Петкова Кирева и се представлява и
управлява от Петко Петров Кирев.
5063
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2612 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 96/2007 вписа
промени за „Новобилд“ – ООД: вписа като съдружник „Арпа – 03“ – ООД, Харманли (рег. по
ф. д. № 76/2003 по описа на ХОС); вписва като
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управител Красимир Кръстев Панчев; прилага
към фирменото дело дружествения договор с
промените, приети на ОС на съдружниците от
6.ХI.2007 г.
5064
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2664 от
26.ХI.2007 г. вписа по ф. д. № 1219/2007 промени
за „Корект БГ“ – ООД: освобождава Валерия Божидарова Димова като управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Снежана Кирчева Коева.
5065
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2746
от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 1363/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Екомар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Сан Стефано 3, ет. 3, офис 313, 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); покупко-продажба
на автомобили и части за тях, търговия с електродомакински уреди, производство и покупкопродажба на хранителни стоки, медицински услуги
и търговия с медикаменти (след разрешение),
козметични услуги и търговия с козметични
изделия и парфюмерия, търговско представителство и посредничество, внос, износ; комисионна,
спедиционна, лизингова, превозна, транспортна
и туристическа дейност в страната и в чужбина,
информационна и 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, външнотърговска дейност по предмета на
дейност на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Фаик Хелваджъоглу и Мустафа Хелваджъоглу и се
представлява и управлява от Фаик Хелваджъоглу.
5066
Ямболският окръжен съд на основание чл.
6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение №
2508 от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 936/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вито 91“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Независима България
25, с предмет на дейност: търговия с текстилни
изделия; покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, шивашки услуги, счетоводни услуги;
покупка, строеж обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;производство на стоки с цел
продажба; таксиметрови услуги (след снабдяване
с необходимите документи); комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейности
на търговско представителство и посредничество;
превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни
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автомобили в страната и чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности; сделки с интелектуална собственост; производство на филми,
видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; производство, търговия, изкупуване и
износ в чужбина на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, вкл. и
животни; преводачески услуги; ресторантьорство; откриване на кафе-клуб и интернет клуб;
кинкалерия, продажба на цигари и алкохол (след
лиценз), внос и износ по предмета на дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Мая Стоянова Златева.
5217
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2496
от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 919/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андре“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Сердика 3, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
транспортна, превозна, туристическа дейност,
дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, посредничество или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, авторемонтни услуги и сервизна дейност,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, внос и износ по предмета на
дейност, както и извършване на други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Андрей Митков Бошев.
5218
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2296
от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 859/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Архитон енд Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Д. Благоев, бл. 19Б, ап. 44, с предмет на дейност:
проектиране на сгради и съоръжения, изработване
на устройствени схеми и планове, консултантски,
експертни и информационни услуги, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна и превозна дейност,
сделки с интелектуална собственост, сервизна
дейност, рекламни, туристически и други услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Илия Иванов Бумбалов.
5219
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2684 от
7.ХII.2007 г. по ф. д. № 984/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Джей & Ди пропърти сървисиз“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 71А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица;
превоз на пътници и товари в страната и извън
нея; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, програмни, информационни
и импресарски услуги; сделки с интелектуална
собственост; външнотърговски и бартерни сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Дейвид Джон Роял и Уенди Ан Торнтън и се
представлява и управлява от управителя Дейвид
Джон Роял.
5220
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2588 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 941/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Бургас бей“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Търговска 7, 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
Мелвин Хенри Макензи, Андрю Джеймс Маккензи, Иван Петков Чиликов и Кристиян Димитров
Бахчеванов и се представлява и управлява от
управителя Мелвин Хенри Макензи.
5221
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2484
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 933/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тад – ГО – инвестмънт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж. к. Диана, бл. 21, вх. Е,
ет. 7, ап. 125, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 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 лицензи
и разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Мариана Господинова Господинова.
5194
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2580
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 937/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глерум енд Ко интернашънъл
трейдинг“ – 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 всякаква 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 Мартен Уесъл Глерум.
5195
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2590 от
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 961/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ейч Джей Еф пропъртис“ – 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 с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Хеба Кук.
5196
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2582 от
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 938/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бринкар“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ап. 4, ет. 3, 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
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услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; импорт и експорт
на стоки в страната и чужбина; предоставяне на
интернет услуги и покупко-продажба на компютри и компютърни аксесоари; лизингова дейност,
всякаква 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 Бринли Чарлс Роуландс.
5197
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
№ 2418 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 906/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ан стил“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ж. к. В.
Левски 9Б, ап. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска, букмейкърска дейност или дейност по
предоставяне на други услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност;
всякаква друга дейност и услуги, незабранени от
закона при спазване на законовите искания за
лицензиране. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Ана Вълкова Русева.
5198
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2586
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 940/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бейби Мейсън“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Търговска 4А, ап. 4, ет. 3, 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 5000 лв.,
със съдружници Мелъни Дон Хор и Дейвид Пол
Джоузеф Търнър и се представлява и управлява
от управителя Мелъни Дон Хор.
5199
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2438 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 872/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Мия“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул.
Пирот 25, с предмет на дейност: покупка, стро-
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ителство 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
лицензии. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Филип Чарлз Хънибол и Дженифър
Ан Хънибол и се представлява и управлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
5212
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2634 от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 970/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лодос“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление – Ямбол,
ул. Преслав 333, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, вятърни, соларни
и други електроцентрали (след получаване на
съответните разрешения и лицензи), покупка на
недвижими имоти за нуждите на дружеството,
изследователска дейност в областта на вятърната
и соларната енергии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници
Денис-Мариел Вернер Кюн, Валентин Цветанов
Ревански и Щефан Симон (по рождение Клайн)
и се представлява и управлява от управителите
Денис-Мариел Вернер Кюн и Валентин Цветанов
Ревански заедно и поотделно, а за разпореждане
със суми над 1000 лв. само заедно.
5213
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2503 от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 930/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Акриби“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ж. к. Златен рог, бл. 30, В, ет. 1, ап. 42,
с предмет на дейност: покупка, строителство,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти;
производство на стоки с цел продажба; покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; внос и износ
на стоки; международен транспорт; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, всякаква
друга дейност, незабранена от закона или за която
не се изисква специален разрешителен режим.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Одд Еивинд Кнутсен.
5214
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2513
от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 929/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Хелиет“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Драма, община Тунджа, област Ямбол, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
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страната и в чужбина; внос и износ; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство; агентство и
посредничество в страната и в чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хелън Ричардс и Андрю Марк Ричардс
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5215
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2479 от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 925/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Асури“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ж. к. Хале, бл. 6, Г, ап. 64, 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; таксиметрови услуги (след снабдяване с необходимите документи), комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейности, както и дейности
на търговско представителство и посредничество;
превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни
автомобили в страната и чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности; сделки с интелектуална собственост; производство на фирми,
видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; производство, търговия, изкупуване и
износ в чужбина на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, вкл. и
животни; преводачески услуги; ресторантьорство; откриване на кафе-клуб и интернет клуб;
кинкалерия, продажба на цигари и алкохол (след
лиценз), внос и износ по предмета на дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Петър Игнатов Петров.
5216
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2451
от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 900/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Би Джи 4 АС“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Кичева 17, с предмет на дейност:
покупки на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната
и чужбина, внос и износ, производство на стоки
с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и чужбина, маркетингова, проектантска
и инженерингова дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална
собственост, производство и разпространение на
видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Бевърли Ан Одсли и
Стивън Синиър и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
5206
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2474 от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хед ленд“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и чужбина; внос и износ; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство; агентство и
посредничество в страната и в чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Кристофър
Майкъл Андрю Хед.
5207
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2617 от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 910/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кадин истейтс“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска 71А, с предмет
на дейност: търговия, проектиране, производство,
монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт на газови съоръжения и инсталации, производство и
пласмент на стоки от собствено производство,
стоки за бита и селскостопански произведения,
транспортни, спедиционни, комисионни, складови
сделки, битови и стъкларски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и товарни
превози, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и чужбина,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Катрин Мари Кофей и се управлява и представлява от управителя Георги Станков Станков.
5208
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2597
от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 926/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей – Ес ландскейпс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Славянска 5, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; външнотърговски сделки, корабно агентиране, чартиране, брокераж, търговия
с цигари и спиртни напитки след издаването на
съответното разрешително (лиценз), производство
на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни
сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско
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представителство и посредничество на местни и
чужди лица и дружества; сделки с интелектуална
собственост, вкл. с технологично оборудване и
ноу-хау; туристически, туроператорски сделки,
вкл. хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Антони Борланд.
5209
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2578 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 914/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фрейдор“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ап. 4, ет. 3, 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,
всякаква 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 Дорийн Кейт Рандол.
5210
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
№ 2132 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 802/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Полиана“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
търговска дейност с промишлени, хранителни,
селскостопански стоки, външнотърговска дейност
по предмета и всички дейности, незабранени
от закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ан Ийдс и
Бари Джон Ийдс и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
5211
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2412 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 903/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ат Джакаранда“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм в
страната и чужбина, счетоводни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стюарт Гейдън и се представлява и
управлява от Ангел Неделчев Неделчев.
5200
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2622 от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 971/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Блу – Бос“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2,
офис 11, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, търговска дейност с промишлени, хранителни, селскостопански стоки,
външнотърговска дейност по предмета, всички
дейности, незабранени от закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефани Дийн и Олуин Джон Дийн
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5201
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2552
от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 948/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул – Стафф 2007“ – ЕООД
(изписване се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж. к. Диана, бл. 3,
вх. А, ап. 24, с предмет на дейност: производство, търговия, внос и износ на метални изделия,
производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция и техните производи;
покупка на недвижими имоти, промишлени стоки,
потребителски стоки, селскостопански стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; външна търговия
по предмета на дейност на фирмата, продажба
на стоки от собствено производство, вкл. производство със собствена марка; строителство и
транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и чужбина, вътрешен и международен
туризъм; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки и други дейности, незабранени от закона и съгласно изискванията на
законодателството, търговската дейност, за която
се изисква специални разрешения, лицензи и др.,
ще се извършва след получаването им от компетентните органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Денис Стаффуцца.
5202
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2593 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 963/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Галмари“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж. к. Г. Бенковски,
бл. 20В, ап. 10, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с хранителни, промишлени и
селскостопански стоки, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с нео-
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пределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Мария
Красимирова Господинова.
5203
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2512
от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 924/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дача“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Руен бл. 4В, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи и услуги
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, транспортни услуги в страната и чужбина;
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица; покупко-продажба и ремонт на компютърни системи, хардуер и
софтуер; комисионни, спедиционни, складови,
лицензионни, вътрешни и международни превозни сделки; всякакъв вид строителна дейност;
сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба: други дейности, разрешени от
закона, при спазване законовите изисквания
за лицензиране; внос и износ по предмета на
дейност; всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Даниел
Димитров Майсторов и Ивайло Чанков Чанков
и се управлява и представлява съдружниците
заедно и поотделно.
5204
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2510
от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 912/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Некст сървис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Индже войвода
11, с предмет на дейност: търговия, сервизна
дейност, търговско представителство и посредничество, внос, износ, рекламна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян
Митков Христов и Светослав Митков Коцев и
се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5205
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2787
от 17.ХII.2007 г. по ф. д. № 1016/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Елит строй“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 148Е,
ет. 1 (партерен), офис 3, с предмет на дейност:
производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция: внос и износ по предмета на дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителна дейност, покупка, строеж,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти,
изграждане на промишлени обекти, маркетингова
дейност, импресарска, рекламна и информационна дейност, спедиционна, складова и лизингова
дейност и дейност на търговско представителство
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и посредничество; търговия на едро и дребно с
промишлени и хранително-вкусови стоки; разкриване на заведения за обществено хранене;
производство и разпространение на видео- и
звукозаписи, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортна дейност в страната и чужбина, туристическа дейност в страната и чужбина, всички
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ивелин Димитров Арабаджиев
и Недялко Христов Джелебов и се управлява и
представлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6874
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1010
от 7.V.2007 г. по ф. д. № 935/2006 вписа промени
за „Аурснес България“ – ЕООД, Ямбол: избира
за втори управител Антон Иванов Тонев; дружеството се управлява и представлява от двамата
управители Кнут Хенинг Аурснес и Антон Иванов
Тонев заедно и поотделно.
6875
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1279
от 7.VI.2007 г. по ф. д. № 1111/91 вписа промени
за „Дианополис ресурс“ – ЕООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на предприятие с фирма „Дианополис
ресурс“ – ЕООД, от „Дианополис ресурс“ – АД,
на Костадин Цонев Костадинов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения;
вписва Костадин Цонев Костадинов като едноличен собственик на капитала и управител на
едноличното дружество.
6876
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2574
от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 274/2001 вписа промени за „Полифина“ – ЕООД: вписва промяна
в наименованието на дружеството от „Полифина“ – ЕООД, на „Екомед – 3Т“ – ЕООД; вписва
нов предмет на дейност: управление на дейности
по отношение опазване на околната среда според
ЗООС, дейности, свързани с транспорт, временно
съхранение и унищожаване на опасни отпадъци по
ЗУО, изграждане и експлоатация на оранжерии,
производство и търговия с оранжерийни продукти,
внос и износ, реекспорт, производство и търговия
на едро и дребно с промишлени, хранителни
стоки, строителни материали и селскостопанска
продукция в първоначален или преработен вид,
разкриване на обекти за търговия и обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство,
сделки с недвижими имоти, представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, превозни и
спедиционни, лизингови, складови и други сделки,
транспортни, ремонтни, рекламни, туристически,
инженерингови, маркетингови услуги, всякаква
друга дейност.
6877
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2605
от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 139/99 вписа промени
за „Орудица“ – ООД, Елхово: вписва промяна
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в изменения срок за създаване на дружеството:
дружеството се създава за неограничен срок от
време.
6878
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1740
от 7.VIII.2007 г. по ф. д. № 136/2006 вписа промени за „Лалковците“ – ЕООД, Елхово: заличава
досегашния управител на дружеството Димитър
Иванов Какъров; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Бранимира Павлова
Иванова.
6879
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1641
от 20.VII.2007 г. по ф. д. № 823/2004 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Балканика – К – Митко Матанов“, Ямбол,
собственост на Митко Русенов Матанов, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Фероинвест“ – ЕООД, Варна (ф.д.
№ 1607/2003 на ВОС).
6880
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2867 от 21.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 174/2005 на
проверения, заверен и приет годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Вечил 1“ – ЕООД, Ямбол.
6881
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1575 от
12.VII.2007 г. по ф. д. № 834/2006 вписа промени
за „ПС консулт“ – ООД, гр. Болярово: вписва
промяна в чл. 6 от устава; дружественият капитал
е в размер на 5000 лв., разпределен в 500 дяла с
номинална стойност 10 лв.; вписва актуализиран
дружествен договор от 13.VI.2007 г.
6882
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1387 от
19.VI.2007 г. по ф. д. № 505/2002 вписа промени за „Изба Славейково“ – АД, Ямбол: вписва
увеличаване на капитала на дружеството от
50 000 лв. на 1 128 200 лв., като увеличението се
извършва чрез апортна вноска, представляваща
част от парична оценка по реда на чл. 72 ТЗ,
приета с определение № 47 от 18.IV.2007 г. по т. д.
№ 21/2007, чиято оценка възлиза на 1 078 200 лв.
и съответства на 10 782 акции с номинална стойност 100 лв.; вписва промяна в наименованието
на дружеството от „Изба Славейково“ – АД, на
„Изба Славейково“ – ЕАД.
6883
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1388
от 19.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 505/2002 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Изба Славейково“ – ЕАД.
6884
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2026
от 18.IХ.2007 г. по ф. д. № 826/2006 вписа промяна за „Пи Джей пропъртис“ – ООД, с. Войника,
община Стралджа, област Ямбол; вписва про-
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мяна в седалището и адреса на управление от с.
Войника, ул. Ленин 62, община Стралджа, област
Ямбол, на Ямбол, ул. Джон Атанасов 9, офис 6.
6885
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2507 от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 290/2004 вписа промени
за „Профит“ – АД, Ямбол: вписва увеличаване
на капитала на дружеството от 1 002 700 на
2 005 400 лв. чрез емитиране на 10 027 акции
на приносител с номинална стойност 100 лв.,
извършено чрез непарична вноска, оценена по
реда на чл. 72 и сл ТЗ; вписва промени в устава
на дружеството, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 10.IV.2007 г.
6886
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2084
от 27.IХ.2007 г. по ф. д. № 976/2006 вписа промени
за „Бугалуу“ – ООД, Елхово: вписва освобождаването на Георги Станков Станков като управител
на дружеството; вписва като нов управител Клеър
Хейуърд, който го управлява и представлява.
6887
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 688
от 22.III.2007 г. по ф. д. № 447/2005 вписа промени за „Анабела Апартмънтс“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на дружеството от
„Анабела Апартмънтс“ – ООД, на „Агробизнес – 95“ – ООД.
6888
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1449 от
26.VI.2007 г. по ф. д. № 54/2006 вписа промени за
„Тервел хляб“ – ООД, Ямбол: вписва освобождаването като съдружник и управител на дружеството
на Георги Стефанов Георгиев; вписва промяна
във фирмата от „Тервел хляб“ – ООД, на „Тервел
хляб“ – ЕООД; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала и управител Снежана Павлова Димитрова.
6889
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2131
от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 598/2005 вписа промени за „Пи Ел Пи Хойл“ – ООД, Елхово: вписва
освобождаването на Питър Майкъл Хойл като
управител на дружеството; вписва като управител
Линда Кафрин Саймс, която го представлява и
управлява.
6890
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 5, чл. 155, т. 2 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ с решение № 1613 от 18.VII.2007 г. по ф.д.
№ 298/2002 вписа промени за „Кар – 97“ – ООД,
в ликвидация, Ямбол: вписва освобождаването на
ликвидатора Недялко Ганчев Илчевски; вписва
за ликвидатор Стефан Иванов Вълчев; вписва
удължаване срока на ликвидацията с 3 месеца
считано от датата на постановяване на решението.
6891
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1631
от 19.VII.2007 г. по ф.д. № 836/2004 вписа промени
за „Агроблок“ – ЕООД, Ямбол: вписва освобождаването като едноличен собственик на капита-
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ла и управител на Иван Господинов Писарски;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Емил Тодоров Михайлов.
6892
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 5, чл. 155, т.
2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с решение № 2218 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1460/92 вписа промени за
„Боазичи – Истамбул“ – ЕООД, в ликвидация,
Ямбол: вписва освобождаването на Виолета Николова Пенчева като ликвидатор на дружеството;
вписва за ликвидатор Нагихан Ахан.
6893
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2823
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 866/2006 вписа промени за „Ди Ес Ем билдърс“ – ЕООД, Елхово:
вписва прехвърлянето на 20 дружествени дяла с
номинална стойност 100 лв. от капитала на дружеството от съдружника Дарън Шон Макартни на
съдружника Грейс Мъри Джеймс; прехвърлянето
на 30 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. от съдружника Дарън Шон Макартни
на съдружника Шан Труди Макартни; заличава
Дарън Шон Макартни като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството;
вписва промяна на дружеството от „Ди Ес Ем
билдърс“ – ЕООД, на „Ди Ес Ем билдърс“ – ООД;
вписва като съдружници Грейс Мъри Джеймс и
Шан Труди Макартни; вписва Шан Труди Макартни като управител на дружеството, който
ще го представлява.
6894
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2852
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 985/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инмат Ямбол“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 135, с
предмет на дейност: производствена и търговска
дейност в страната и в чужбина, внос и износ,
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова, превозна дейност, бартерни
и реекспортни сделки, сделки с интелектуална
собственост, сервизна дейност, строителна дейност, търговия с промишлени, селскостопански,
хранителни и нехранителни стоки и други вещи,
кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, битови услуги, дистрибуторска дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, отдаване под
наем на движимо и недвижимо имущество, всички сделки, разрешени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Господинов Писарски и Златка
Василева Бърнева и се представлява и управлява
от управителя Иван Господинов Писарски.
6895
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2489
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 263/2002 вписа промени
за „Пивоимпекс“ – АД, Ямбол: вписва промени
в чл. 24 от устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 15.Х.2007 г.
6896
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2621 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 853/2007 вписа промяна
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за „Ямбол Кооп“ – АД, Ямбол: вписва промяна
в седалището и адреса на управление от Сливен,
ул. Цар Симеон 37, на Ямбол, ул. Търговска 35.
6897
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 371 от
15.II.2007 г. по ф.д. № 263/2002 вписа промени
за „Пивоимпекс“ – АД, Ямбол: вписва промяна в адреса на управление на дружеството от
Ямбол, ул. Индустриална 2, на Ямбол, Обходен
път „Запад“ 33.
6898
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2557 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 453/2001 вписа промени
за „Агроинвест Тунджа“ – АД, Елхово: освобождаването на Кирил Николов Желязков, Георги
Иванов Славов, Янчо Георгиев Карастоянов,
Борислав Иванов Братанов и Живко Николов
Желязков като членове на съвета на директорите;
вписва Мариус Димитров Марков – председател
на съвета на директорите, Борислав Иванов
Братанов – председател на съвета на директорите, Димитър Владев Георгиев – изпълнителен
директор; вписва увеличаване на капитала на
дружеството от 300 000 лв. на 500 000 лв.; вписва промени в устава на дружеството, приети на
общо събрание на акционерите, проведено на
6.XI.2007 г.; дружеството ще се представлява от
Димитър Владев Георгиев в качеството му на
изпълнителен директор.
6899
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1890 от
29.VII.2007 г. по ф.д. № 453/2001 вписа промени
за „Агроинвест Тунджа“ – АД, Елхово: вписва увеличаване на капитала от 50 000 лв. на
300 000 лв.; вписва промени в устава, приети на
общо събрание на акционерите, проведено на
15.VII.2005 г.
6900
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2812
от 20.ХII.2007 г. по ф. д. № 407/2004 вписва
промени за „Комплексна опитна станция – Ямбол“ – ЕООД, Ямбол: вписва освобождаването
на Станислав Йосифов Недков и Деян Фидосков
Минков като управители на дружеството; вписва
като управители Георги Димитров Христов и
Зинка Цветанова Недялкова, които ще представляват дружеството само заедно.
6972
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1022 от
7.V.2007 г. по ф. д. № 645/2004 вписва промени за
„Крепеж – 99“ – ЕООД, Ямбол: вписва заличаването на Митка Пенева Георгиева като прокурист.
6973
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1255
от 4.VI.2007 г. по ф. д. № 410/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Контраст
Билдинг – Никола Маразов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
заедно с фирмата на „Контраст Билдинг“ – ЕООД,
Ямбол, ул. Граф Игнатиев 40-А-2, ет. 1.
6974
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 958 от
24.IV.2007 г. по ф. д. № 695/2005 вписа промени
за „Евро Мекс“ – ЕООД, Ямбол: вписва увеличаване на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.
чрез записване на нови 500 дяла на стойност по
10 лв. от новоприетия съдружник Виола Миткова
Иванова; вписва промяна във фирмата на „Евро
Мекс“ – ООД; дружеството ще се представлява и
управлява от управителя Михаил Динев Диков.
6975
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1961 от
10.IХ.2007 г. по ф. д. № 648/2006 вписа промени
за „Джи енд Джи“ – ООД: Ямбол: освобождава
като съдружник и управител Георги Христов
Бошев; вписва Диан Димитров Димитров като
съдружник и управител; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Господин
Димитров Димитров и Диан Димитров Димитров
заедно и поотделно.
6976
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1106
от 17.V.2007 г. по ф. д. № 211/2004 вписа промени
за „Крисбар пропърти“ – ООД, Елхово: вписва
прехвърляне на 25 дяла на стойност по 100 лв.
от капитала на дружеството от съдружника Бари
Стенли Уотъруорт на съдружника Кристин Мари
Клер-Уотъруорт; заличава като съдружник и
управител Бари Стенли Уотъруорт, вписва като
едноличен собственик и управител Кристин
Мари К лер-Уотъруорт; вписва преименуване
на фирмата на „Крисбар пропърти“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Кристин
Мари Клер-Уотъруорт.
6977
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1767
от 10.VIII.2007 г. по ф. д. № 654/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сюзънзсенктюъри холидей летс“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Елхово, ул.
Търговска 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство,
търговия и всякакви други позволени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сюзън Ан Робъртс, която го управлява
и представлява като управител.
6978
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2550
от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 947/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Адвансе“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 7, с
предмет на дейност: международен транспорт;
автомобилни и автобусни превози; таксиметрови
услуги; превози на пътници и товари в страната
и в чужбина; покупки на стоки и вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
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и чуждестранни физически и юридически лица
(без процесуално представителство) в страната
и в чужбина, счетоводна и одиторска дейност;
превозна, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност; авторемонтна и автосервизна
дейност; дистрибуторска дейност; строителство,
покупка или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; внос и износ по предмета на дейност и всякаква търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 28 000 лв., със съдружници Илиас Илиа
Гримополос, Илиас Ставрос Драгутис и Йоаннис
Георгиос Хонтзакис и се представлява и управлява
от управителя Илиас Илиа Гримополос.
6979
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2612
от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 966/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ем Джи и Ко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев
68, вх. В, ап. 52, с предмет на дейност: търговска
дейност, внос и износ, 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 всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Момчил Йовчев Митков и Йордан
Жеков Иванов, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
6980
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2568
от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 958/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Нева“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Победа 10Б, вх.А, ет.
3, ап. 6, с предмет на дейност: производство и
търговия с изделия на шивашката промишленост,
оказионна и консигнационна търговия, рекламна,
информационна, спедиторска, складова и лизингова дейност, извършване на радостни и тъжни
обреди, покупко-продажба, строеж, проектиране и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
пътно строителство, строително-ремонтни и монтажни дейности и услуги, преработка и продажба
на селскостопански продукти от растителен и
животински произход – сурови и преработени,
търговия на едро и дребно, производство на хранителни стоки и изделия на леката промишленост,
оказионна и консигнационна търговия, рекламна
и информационна, спедиторска, складова и лизингова дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, сервизна и автосервизна
дейност, организиране на вътрешен туризъм,
внос, износ, разкриване на хотели, ресторанти,
заведения за обществено хранене и туризъм и
всякакви други дейности, незабранени със за-
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кон. Дружество е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Недялка Георгиева
Загорова и Валентин Димитров Загоров, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
6981
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2808 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 988/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жоро“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев 76Б, ап.
24, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, счетоводни и
консултантски услуги или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост в
страната и в чужбина, ремонт, сервизна дейност
на МПС и всякакви услуги на МПС и други услуги и дейности, незабранени със закон, бартерни
и реекспортни сделки, външнотъровски сделки
по целия предмет на дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Георги Динев Славов.
7002
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2811
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1023/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дейзи трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Ормана 120, с предмет на дейност: транспортна
и спедиционна дейност в страната и в чужбина,
селскостопанска дейност, производство, преработка и продажба на селскостопански стоки, семепроизводство, агротехнически услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне
на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтна дейност, външнотърговска дейност,
финансови и счетоводни услуги, промишлен
дизайн, консултантски и инженерингови услуги,
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Даниел Моис Кордова, който го
управлява и представлява.
7003
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2656 от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 991/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фортуна – Ангел Георгиев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Г. Бенковски, бл. 14, вх. Б, ет. 7, ап. 37, с предмет
на дейност: търговия със строителни материали,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, отдаване под наем, хотелиерство, ресто-
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рантьорство, покупка с цел препродажба на стоки
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, производство, внос и износ
на селскостопанска продукция, внос на нови и
употребявани автомобили, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, търговско представителство, комисионни, спедиционни сделки,
консултантски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ангел Георгиев
Георгиев, който го управлява и представлява.
7004
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2713 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Русеви и синове“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Търговска 34, ателие 7, с
предмет на дейност: инвестиционно проектиране,
градоустройство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик и управител
Емилия Кузова Русева.
7005
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2631 от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 968/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сервиз Токио“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев
147, с предмет на дейност: покупко-продажба на
предмети, съоръжения и пособия от битовата електроника и части за тях, сервизна и автосервизна
дейност, оказионна и консигнационна търговия,
рекламна, информационна, спедиторска, складова
и лизингова дейност, производство и търговия с
изделия на шивашката промишленост, покупкопродажба, строеж, проектиране и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителноремотни и монтажни дейности и услуги, преработка и продажба на селскостопански продукти
от растителен и животински произход – сурови и
преработени, търговия на едро и дребно, производство на хранителни стоки и изделия на леката
промишленост, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, организиране на вътрешен туризъм, внос, износ, разкриване на хотели,
ресторанти, заведения за обществено хранене и
туризъм и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Станислав Атанасов Козловски.
7006
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2624 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 973/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трингос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Стара планина 1А,
ап. 10, с предмет на дейност: маникюр, педикюр,
ноктопластика, транспортна дейност и услуги,
търговска дейност, външнотърговска дейност по
предмета, всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка-
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питал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Красимира Атанасова Трингова.
7007
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2607
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 965/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лион консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Пети
януари 24, с предмет на дейност: организиране на
счетоводно отчитане, изграждане на счетоводна
система, разработване на модели за счетоводно
отчитане, формиране и актуализиране на счетоводната политика, текущо счетоводно обслужване,
счетоводни консултации, съставяне на годишни,
междинни и други финансово-счетоводни отчети
по реда на Закона за счетоводството, изготвяне
на финансови анализи, експертизи, бизнеспрограми и услуги по независим финансов одит на
годишни, междинни и други финансови отчети
в качеството на специализирано счетоводно
предприятие по смисъла на чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, покупка на ценни книжа с цел
продажба, рекламни, информационни, програмни и други услуги, както всякаква незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Димитрина Тодорова
Петрова, която го управлява и представлява.
7008
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2735
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1001/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Оптимал системс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Гали поле 30, с предмет
на дейност: производство и разпределение на
електрическа енергия, обследване на енергийна
ефективност, производство на отоплителни уреди
и инсталации, проектиране, доставка на енергийни системи, битова и промишлена газификация,
слънчеви системи, вентилация, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, таксиметрови услуги (след
снабдяване с необходимите документи), комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
както и дейности на търговско представителство
и посредничество, превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили в страната и в
чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, издателска и
печатарска дейност, проектиране, производство,
търговия, изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, вкл. и животни, преводачески
услуги, ресторантьорство, откриване на кафе-клуб
и интернет клуб, кинкалерия, продажба на цигари и алкохол (след лиценз), търговия с петролни
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продукти, внос и износ по предмета на дейност,
както 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
Стоян Димчев Стоянов.
7009
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1724 от 2.VIII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 472/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет и
баланс за 2006 г. на „Диана бус“ – ЕАД, Ямбол.
6901
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1913 от
3.IХ.2007 г. по ф. д. № 325/96 вписва в търговския
регистър възмездното прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Тонка Янева“ от едноличен
търговец Тонка Христова Янева като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
ЕТ „Агропром – Христо Янев“, София (вписано
с решение № 1 от 24.I.2007 г. по ф. д. № 244/2007
по описа на СГС), представлявано от Христо
Панайотов Янев.
6902
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1396
от 19.VI.2007 г. по ф. д. № 600/2004 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Явор – П – Пет ър Пет ров“ – Ямбол, от
едноличния търговец Петър Янев Петров (ф. д.
№ 1841/92) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Минна компания – Петров“ – АД, Ямбол.
6903
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2723 от 10.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 16/2005 на
проверения, заверен и приет годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Български йогурт“ – ООД,
с. Веселиново.
6904
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2294
от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 665/2001 вписа промени
за „Лес и Ко 2002“ – ЕООД, Ямбол: вписва промяна в наименованието на дружеството от „Лес
и Ко 2002“ – ЕООД, на „Вила Меден“ – ЕООД;
вписва промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от Ямбол, ул. Цар Иван
Александър 34, на с. Меден кладенец, ул. Първи
май 8, община „Тунджа“, област Ямбол.
6905
Ямболският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2813 от
20.ХII.2007 г. по ф. д. № 421/99 вписа промени за
Трудово-производителна кооперация „Костадин
Жеков“ – гр. Болярово: вписва прекратяването
и обявяването в ликвидация на Трудово-производителна кооперация „Костадин Жеков“ – гр.
Болярово; вписва за ликвидатор Петър Димитров
Танев със срок за извършване на ликвидацията
три месеца от обявяването на решението.
6906
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1804 от
16.VIII.2007 г. по ф. д. № 381/2007 вписа промени
за „Дама пика“ – ЕООД, Ямбол: вписва промяна
във фамилното име на едноличния собственик на
капитала на дружеството от Труфка Стаматова
Славова на „Труфка Стамова Стамова“.
6907
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2362
от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 920/99 вписа промени за
„Стоматологичен център № 1 – Ямбол“ – ЕООД,
Я мбол: вп исва п ром я на в на и менова н ие т о
на дру жеството от „Стоматологичен цент ър
№ 1 – Ямбол“ – ЕООД, на „Дентален център
№ 1 – Ямбол“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност на дружеството от „извършване
специализирана извънболнична стоматологична
помощ“ на „извършване специализирана извънболнична дентална помощ“.
6908
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1414
от 21.VI.2007 г. по ф. д. № 663/2003 вписа промени
за „Фюнекс“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 50 дружествени дяла с номинална
стойност 100 лв. от капитала на дружеството от
едноличния собственик на капитала и управител
Петко Иванов Ангелов на Пламен Колев Петков;
заличава като управител на дружеството Петко
Иванов Ангелов; дружеството ще се управлява и
представлява от Пламен Колев Петков, едноличен
собственик на капитала и управител.
6909
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2703
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 458/2001 вписа промени
за „Бързакови текс“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. от капитала на дружеството от
съдружника Димчо Петков Бързаков на съдружника Зорница Иванова Попгеоргиева; вписва
заличаване на съдружника Димчо Петков Бързаков; вписва като съдружник Зорница Иванова
Попгеоргиева; вписва промяна в наименованието
на дружеството от „Бързакови текс“ – ООД, на
„ЗП проджект“ – ООД; дружеството се управлява
и представлява от Златка Петкова БързаковаПопгеоргиева и Зорница Иванова Попгеоргиева
заедно и поотделно.
6910
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2817 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 115/2002 вписа промени за
„Фиш Комерс – 2002“, с. Зимница, област Ямбол:
вписва прехвърлянето на 12 дружествени дяла с
номинална стойност 100 лв. от съдружника Жана
Тенева Иванова на Стоян Димитров Христов;
прехвърлянето на 13 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. от съдружника Станко
Димитров Иванов на Стоян Димитров Христов
и го вписва като съдружник в дружеството;
дружеството ще се представлява и управлява от
тримата съдружници заедно и поотделно.
6911
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1104 от
16.V.2007 г. по ф.д. № 174/2007 вписва прехвърляне
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на предприятието на ЕТ „Дипам – Димитър Димитров“ от едноличния търговец Димитър Илиев
Димитров (ф.д. № 411/91), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения, без
фирмата на търговеца, с всички активи и пасиви
към датата на прехвърлянето на правоприемника
„Дипам“ – ЕООД, представлявано от Димитър
Илиев Димитров.
6912
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1409
от 20.VI.2007 г. по ф.д. № 505/2003 вписва промени за „Агро класика“ – ООД: вписва промяна в
наименованието на дружеството от „Агро класика“ – ООД, на „Класика Фуудс“ – ООД.
6913
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1302
от 11.VI.2007 г. по ф.д. № 300/2006 вписва промени за „Н и С Мотор Шоп“ – ООД: вписва за
управители на дружеството Николай Георгиев
Николов и Станислав Петков Желев, които ще го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6914
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2646
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 659/2007 вписа промени
за „Екомт“ – ЕООД, Ямбол: вписва освобождаването на Борис Тодоров Борисов като управител;
дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала Рудолф Хлушек.
6915
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2329
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 659/2007 вписа промени
за „Екомт“ – ЕООД, Ямбол: вписва допълване на
предмета на дейност с „посредническа дейност
по наемане на работа за чужбина“.
6916
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2603
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 132/2003 вписва промени за „АПМПС – д-р Антон Андонов“ – ЕООД:
вписва промяна в наименованието на дружеството
от „АПМПС – д-р Антон Андонов“ – ЕООД, на
„Д-р Антон Андонов – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина“ – ЕООД; вписва нов предмет на
дейност: диагностика и лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултация, профилактика, предписване на лабораторни и други видове
изследвания, както и всякакъв друг вид дентални
услуги; вписва промяна в адреса на управление
на Ямбол, ул. Черни Дрин 5.
6917
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2810
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 112/2007 вписва промени за СХБА Л „Св. Йоан Рилски“ – ООД,
Ямбол: вписва заличаване на пълномощията на
прокуриста Мария Стоянова Бинева; вписва за
прокурист – медицински директор Юлиян Славов
Керемидчиев.
6918
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1150
от 18.V.2007 г. по ф.д. № 144/2003 вписа промяна
за „Маргарита“ – ЕООД, Ямбол: вписва допълване предмета на дейност със „обмяна на валута“.
6919
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2208
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 334/2006 вписа промени
за „Троджан Рикуест“ – ЕООД, Елхово: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Елхово, област Ямбол, ул. Странджа 16, на с.
Овчи кладенец, община „Тунджа“, област Ямбол,
ул. Девети септември 4.
6920
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2866 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 772/97 вписа промяна за
„Ринг Холидей ДМ“ – ЕООД, Ямбол: деноминира
капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и
размера на дяловете.
6921
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2797
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1014/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фото 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Аврен 10, с предмет на дейност: фотографски
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска или предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговски сделки по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Стоян Иванов Калчев.
6922
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2755
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1009/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Радим“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Възраждане 24Д, ет. 4, ап. 80, с предмет на
дейност: авторемонтни и транспортни услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, продажба на
алкохол и цигари (след лиценз), производство
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни, лизингови,
складови и консигнационни сделки, търговия
на едро и дребно и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, покупка, строеж, обзавеждане
и продажба на недвижими имоти, изкупуване,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, търговска дейност с горива, петролни продукти, масла, газ пропан-бутан и техните
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производни, 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 Радостин Стоянов Димитров.
6923
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2785 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1015/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гуендал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Ангел Михов
1, 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. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Абла Бутера.
6924
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2854
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1026/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Стеко“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Хаджи Димитрово, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Тунджа 6, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия с хранителни и промишлени стоки, плодове и зеленчуци,
ресторантьорство, разкриване и експлоатация на
заведения за хранене, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция и
техните производи, производство на стоки с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел да ги препродаде в първоначален, преработен
или обработен вид, отдаване под наем на вещи,
консултантски, проектантски услуги, рекламна,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, информационна, програмна и импресарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност
по предмета на дейността, всички дейности, незабранени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Тодорка Стефанова Стефанова и
Рада Георгиева Стефанова и се представлява и
управлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6925
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2848
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 878/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Новатор“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Царибродска, бл.
19Б, ап. 16, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на дребно и
едро, експорт и реекспорт с всякакви незабранени стоки, дистрибуторска дейност и комисионни
сделки, проучвания и консултации в областта
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на маркетинга, счетоводни услуги, изготвяне
на годишни финансови отчети и одитиране, финансови и данъчни консултации, конструиране
и изработване на инструментална екипировка
за машиностроенето, ноу-хау, хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги, вътрешен и
международен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, добив
на електроенергия чрез ветро-енергогенератори
или други възобновяеми енергийни източници и
новооткрити такива и търговия с произведената
ел. енергия след получаване на необходимите разрешителни, лицензии или концесии, предвидени
в законодателството за този вид дейности, сделки
с интелектуална собственост, всякакви други
стопански и търговски дейности, незабранени със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитринка Атанасова Бичева и Георги Динков
Бичев и се представлява и управлява от управителя Георги Динков Бичев.
6926
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2882
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тру Лав Пюър Бългериън
Хани“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Шарково, община Болярово, област Ямбол, ул. Граф Игнатиев
9, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, както и всякакви други услуги и
дейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензии.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Дейвид Томас Дейвис.
6927
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
№ 2526 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 934/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Имос“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Миладиновци, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Пирин 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или дейност по
предоставяне на други услуги: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност,
всякаква друга дейност и услуги, незабранени от
закона при спазване на законовите изисквания за
лицензиране. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Майкъл Тре-

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

вор Озбърн и Шила Ийстън и се представлява и
управлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6928
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2831
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1022/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Йоанна“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул.
Ал. Стамболийски 59А, ет. 5, ап. 18, с предмет
на дейност: търговия, проектиране, производство,
монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт на газови съоръжения и инсталации, производство и
пласмент на стоки от собствено производство,
стоки за бита и селскостопански произведения,
транспортни, спедиционни, комисионни, складови
сделки, битови и стъкларски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и товарни
превози, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Йоанна Колева Узунова.
6929
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2837 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 608/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Диана транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Жорж Папазов
5, ет. 2, офис 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, превозна, туристическа дейност
на търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги в страната и в чужбина или
предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, изготвяне на документи, други дейности,
разрешени от закона, при спазване законовите
изисквания за лицензиране, като за дейностите, за
чието извършване ще бъде необходимо издаването
на лиценз, ще бъдат извършвани след издаването
на последния. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Василиос Панайотис Сиранидис.
6930
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2814 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1027/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сорт комерс“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа“,
област Ямбол, с предмет на дейност: производство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, събиране
и оползотворяване на отпадъци (след получаване
на съответното разрешение), рекламна, информационна и консултантска дейност в областта
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на екологията и управлението на отпадъците,
изготвяне и реализиране на проекти, свързани
с екологията и управлението на отпадъците,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредническа
дейност, отдаване на транспортни средства под
наем и транспортни услуги в страната и в чужбина, всякакви дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Екобулпак“ – АД, със седалище София,
и се управлява и представлява от управителите
Видьо Вълков Видев и Ваня Любенова Атанасова, както следва: за извършване на правни
или фактически действия, от които могат да
възникнат задължения за дружеството в размер
20 000 лв. – заедно или поотделно, за извършване
на правни или фактически действия, от които
могат да възникнат задължения за дружеството
в размер над 20 000 лв. – само заедно.
6931
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2251
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 840/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джеф Амблър“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
всякакви други услуги и дейности, разрешени
от закона, като при необходимост ще придобива
съответните лицензии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик и
управител Джефри Томас Амблър.
6932
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2832 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 894/2007 вписа промяна за
„Бимакс Ите“ – ЕООД, Ямбол: вписва промяна в
седалището и адреса на управление от Ямбол, ул.
Св. Георги 11, на София, ул. Николай Хайтов 2.
6933
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2390
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 894/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бимакс Ите“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Св. Георги 11, с предмет на дейност:
консултантски услуги, икономически консултации, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, таксиметрови услуги (след
снабдяване с необходимите документи), комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
както и дейности на търговско представителство
и посредничество, превозна дейност с леки и лекотоварни и товарни автомобили в страната и в
чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сдеки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, издателска и
печатарска дейност, производство, търговия, изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска
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продукция от растителен и животински произход,
включително и животни, преводачески услуги,
ресторантьорство, откриване на кафе-клуб и интернет-клуб, кинкалерия, продажба на цигари и
алкохол след лиценз, внос и износ по предмета
на дейност, всякаква друга дейност, незабранена
от закона; дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Веска Димитрова Лазарова.
6934
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 263 ТЗ с решение № 2720 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 450/98 вписа промени
за „Фиш комерс 98“ – АД, Ямбол: вписва преобразуването на „Фиш комерс 98“ – АД, чрез
вливането му в приемащото дружество „Диана
фиш“ – ООД, съгласно клаузите на сключения
договор за вливане с № 1457 от 20.II.2007 г.; „Диана фиш“ – ООД, поема активите и пасивите на
„Фиш комерс 98“ – АД; вписва прекратяването
без ликвидация на преобразуващото се дружество
„Фиш комерс 98“ – АД, и заличаването му от
търговския регистър на ЯОС.
6935
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 656
от 20.III.2003 г. по ф.д. № 1046/2005 вписа промени за „Джерико пропъртис“ – ЕООД, Ямбол:
вписва промяна в седалището и адреса на управление от Ямбол, ул. Преслав 4А, на с. Лесово,
ул. Шипка 6, община Елхово, област Ямбол;
вписва промяна в наименованието на фирмата
от „Джерико пропъртис“ – ЕООД, на „България
експириънс“ – ЕООД (изписва се и на латиница);
вписва нов предмет на дейност: туроператорска
и туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставени на допълнителни
туристически, педагогически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и
всякакви други услуги и дейности, разрешени от
закона, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения.
6936
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2650
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 890/2005 вписа промени
за „Пепни“ – ЕООД, Ямбол: вписва заличаването
на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Кристийн Розина Хъшър;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Каролин Валдез; дружеството ще се
управлява и представлява от Каролин Валдез.
6937
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1883 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 504/2004 вписа промени
за „Балар“ – ООД, Ямбол: вписва приемането
на кооперация „Ямболска популярна каса“ (ф.д.
№ 314/96) като съдружник в дружеството; вписва увеличаване на капитала от 100 000 лв. на
377 500 лв., разпределен в 37 750 дяла по 10 лв.;
вписва изменен дружествен договор, приет с
решение на общото събрание на съдружниците
от 10.VIII.2007 г.
6938
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2819
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 754/96 вписва в търговския регистър заличаването на „Екарисаж
Тенево“ – АД, в ликвидация, с. Тенево.
6939
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2486
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 869/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ейкорн апартментс БГ“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Тенево, община „Тунджа“, област
Ямбол, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина,
внос и износ, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба 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 Уилям Филипс Локхед.
6940
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2769
от 14.ХII.2007 г. по ф. д. № 980/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Хиде и Хауген“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Ямбол, ж. к. Златен рог 30В, ет. 1,
ап. 42, с предмет на дейност: покупка, строителство, обзавеждане, поддръжка и продажба на
недвижими имоти; производство на стоки с цел
продажба; посредническа дейност при набиране
на работници за страната и чужбина; покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; внос и износ
на стоки; международен транспорт; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или за която не се изисква специален разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Кен Андре
Хиде и Роберт Хауген, които го представляват
ни управляват заедно и поотделно.
6941
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 803
от 6.VI.2007 г. по ф. д. № 808/2005 вписа промени за „Милан“ – ЕООД, Елхово: премества
седалището и адреса на управление от Елхово,
област Ямбол, ул. Търговска 4, в с. Синапово,
община Тополовград, област Хасково, ул. Георги
Димитров 8.
6942
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2700
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 989/2007 вписа в
търговския регистър в еднолично дружество с
ограничена отговорност „Агресия 2000“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Аврен 39, ет. 3, с предмет на дейност: покупка
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на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки с цел продажба; внос и износ на стоки;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или за която не се изисква специален разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Борис
Кръстев Пеев.
6943
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1886 от
29.VIII.2007 г. по ф. д. № 453/2005 вписа промени
за „Петтас България“ – АД, Ямбол: допълва предмета на дейност на дружеството с „производство
и търговия с биогорива“.
6944
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2091
от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 736/96 вписа промени
за „Явлена – Ямбол“ – ЕООД, Ямбол: вписва
заличаване на досегашния управител Димитринка Иванова Христова и вписва като управител
Иванка Костова Рашева, която ще управлява и
представлява дружеството.
6945
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2258
от 18.Х.2007 г. по ф. д. № 418/2003 вписа промяна
за „Шайков Текстил“ – ООД, Ямбол: премества
адреса на управление от Ямбол, ул. Ямболен 10,
в Ямбол, ул. Ямболен 85.
6946
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1701 от 27.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 134/2003 на
проверения, заверен и приет годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Блясък“ – АД, Ямбол.
6947
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2455
от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 245/98 вписа промени
за „Иваго България“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 144 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. от капитала на дружеството от
съдружника Александър Стойчев Стойков на
съдружника Мирослав Гонда и 144 дружествени
дяла с номинална стойност 10 лв. от съдружника
Александър Стойчев Стойков на съдружника
Любомир Вайдик; вписва Мирослав Гонда и Любомир Вайдик като съдружници в дружеството.
6948
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1636
от 20.VII.2007 г. по ф. д. № 245/98 вписа промени за „Иваго България“ – ООД, Ямбол: вписва
Александър Стойчев Стойков като съдружник в
дружеството; вписва увеличение на капитала на
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дружеството от 5000 лв. на 7200 лв.; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Александър Стойчев Стойков.
6949
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1822
от 20.VIII.2007 г. по ф. д. № 245/98 вписа промени
за „Иваго България“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 72 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. от капитала на дружеството на
Красимир Найденов Вангелов, 36 дружествени
дяла с номинална стойност 10 лв. на Йордан
Иванов Димов; 36 дружествени дяла с номинална стойност 10 лв. на Янаки Динев Янакиев; 36
дружествени дяла с номинална стойност 10 лв.
на Светлан Валентинов Радев и 324 дружествени
дяла с номинална стойност 10 лв. на Александър
Стойчев Стойков; заличава като съдружник в
дружеството съдружника „Иваго“ – ООД, Лученец, Словакия.
6950
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2776 от
15.ХII.2007 г. по ф. д. № 1020/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пав Ле Ро“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ат. Кожухаров 2, 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; комисионна,
спедиторска, складова, лизингова и дейност на
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица;
търговска дейност, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, спортни, рекламни, информационни и други услуги, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензи и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Еленка Стоянова Александрова.
6951
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1676 от
24.VII.2007 г. по ф. д. № 600/2007 вписа промяна за
„Бен пропъртис“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от Пловдив, ул. Брезовска
34, в с. Люлин, област Ямбол.
6952
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2689 от
7.ХII.2007 г. по ф. д. № 987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дар – 501“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Марица 30А, 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 складови
сделки и стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, сервизни, таксиметрови, шивашки,
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плетачески, строителни, бояджийски, дърводелски и селскостопански услуги, ремонт на битова
техника и телефонни апарати и съоръжения, внос
и износ на промишлена и селскостопанска продукция, производство на видео- и звукозаписи,
разкриване на търговски обекти и увеселителни
заведения, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
производство и продажба на строителни материали и техни производни и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Дарина Георгиева Генчева.
6953
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 991 от
3.V.2007 г. по ф. д. № 304/2007 вписа промяна за
„Ди Паракийт караван парк“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Нидерле 3, в с. Златари, ул. Христо Ботев 9,
област Ямбол.
6954
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2584
от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 939/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Луксирент“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Калоян 11, ап. 12, с
предмет на дейност: отдаване на автомобили под
наем, транспортни услуги, трансфери с шофьор,
посредническа дейност за отдаване на автомобили под наем, реклама и маркетинг и всякаква
друга дейност, разрешена със закон, 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 Силвия Николаева Дочева.
6955
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2747
от 12.ХII.2007 г. по ф. д. № 575/2007 вписа промени за „Сливенски ветрове“ – ЕООД, Елхово:
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
12 007 830 лв. чрез непарична вноска, представляваща недвижими имоти, оценени по реда на чл. 72
ТЗ, приети с решение № 110 от 27.ХI.2007 г. по т.
д. № 46/2007 на ЯОС; вписва като съдружници
Валентин Димитров Загоров и Юлия Петрова Иванова; променя наименованието на дружеството на
„Сливенски ветрове“ – ООД; вписва актуализиран
дружествен договор, приет на 5.ХII.2007 г.; вписва
като управители Валентин Димитров Загоров и
Юлия Петрова Иванова, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно.
6956
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2799
от 18.II.2007 г. по ф. д. № 1024/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за индивидуална
практика за първична медицинска помощ – д-р
Даниела Джамбазова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Раковски, бл.
38, вх. Б, ап. 30, с предмет на дейност: осъществяване на индивидуална практика за първична
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медицинска помощ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Даниела Стефанова Джамбазова.
6957
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2830
от 21.ХII.2007 г. по ф. д. № 1008/2007 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „Амбулатория за специализирана
извънболнична медицинска помощ по вътрешни
болести и кардиология – индивидуална практика – д-р Стоян Кунчев (рег. по ф. д. № 288/2003
на ЯОС), като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец
Стоян Михов Кунчев на „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
по вътрешни болести и кардиология – д-р Стоян
Кунчев“ – ЕООД, Ямбол.
6958
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2732
от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 1008/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
по вътрешни болести и кардиология – д-р Стоян
Кунчев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Раковски, бл. 39, вх. В, ап.
17, с предмет на дейност: извършване на извънболнична специализирана медицинска помощ по
вътрешни болести и кардиология. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Стоян Михов Кунчев.
6959
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2039
от 21.IХ.2007 г. по ф. д. № 187/2007 вписа промени
за „Зелено“ – ООД, Ямбол: вписва прехвърляне
на 250 дяла на стойност по 10 лв. от капитала
на дружеството от съдружника Иван Христов
Иванов на съдружника Тодор Димитров Бомбев;
заличава като съдружника и управител Иван Христов Иванов; вписва като едноличен собственик
и управител Тодор Димитров Бомбев; вписва
преименуване на фирмата на „Зелено“ – ЕООД;
премества адреса на управление в Ямбол, ул.
Васил Левски 7-Б-2; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и
управител Тодор Димитров Бомбев.
6960
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2424
от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 864/2007 вписа промяна
за „Сел. Ко“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Николаево, ул. Бенковски 15, в с. Хаджи Димитрово, област Ямбол.
6961
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1687 от
26.VII.2007 г. по ф. д. № 623/2007 вписа промяна
за „Агро Кас експорт“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район
„Подуяне“, ул. Владайска река 220, в Ямбол, ул.
Крали Марко 31-Г-73.
6962
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2534 от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 895/2007 вписа промяна
за „Ети – 1“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Николаево, ул. Еделвайс 14, в с. Хаджи Димитрово, област Ямбол.
6963
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2677
от 7.ХII.2007 г. по ф. д. № 895/2007 вписа промени за „Ети – 1“ – ЕООД, с. Хаджи Димитрово,
област Ямбол: вписва прехвърляне на дяловете
от капитала на дружеството от Ангел Петров
Ангелов на Валентин Динев Кавалджиев; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Ангел Петров Ангелов; вписва като
едноличен собственик и управител Валентин
Динев Кавалджиев, който ще представлява и
управлява дружеството.
6964
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1084
от 14.V.2007 г. по ф. д. № 406/2007 вписа промяна
за „Грейфрайърс България“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Средец“, ул. Любен Каравелов 70, ет. 3, в
с. Болярско, ул. Лилия 1, област Ямбол.
6965
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1404 от
20.VI.2007 г. по ф. д. № 407/2007 вписа промяна
за „Текнофер“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Лозенец“,
ул. Якубица 19, ет. 5, в Елхово, ул. Търговска 1.
6966
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2057 от
24.IХ.2007 г. по ф. д. № 753/2007 вписа промяна
за „Текнофер“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Пловдив, бул. Руски 77,
ап. 1, в Ямбол, местност Кайнашки баир.
6967
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1997
от 13.IХ.2007 г. по ф. д. № 75/97 вписа промяна
за „Силма 60“ – ООД, Ямбол: премества адреса
на управление от Ямбол, ул. Александър Стамболийски 65, ап. 2, в Ямбол, ул. Ямболен 3.
6968
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1577
от 12.VII.2007 г. по ф. д. № 194/2007 вписа промени за „Емберли дивелопмънтс“ – ООД, Елхово:
вписва увеличение на капитала чрез непарична
вноска от 6000 лв. на 2 418 000 лв., представляваща недвижим имот, оценен по реда на чл. 72 ТЗ,
приет с определение № 62 от 5.VI.2007 г. по т. д.
№ 26/2007 на ЯОС; вписва промени в дружествен
договор на дружеството от 12.VI.2007 г.
6969
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2464 от
13.ХI.2007 г. по ф. д. № 176/2006 вписва промени
за „Анна Кирезиева“ – ЕООД, Елхово: вписва
заличаване предмета на дейност и вписва нов
предмет: осъществяване само на търговия на
дребно с лекарствени продукти.
6970
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2739
от 11.ХII.2007 г. по ф. д. № 19/2007 вписа промени
за „Роумакс“ – ЕООД, Елхово: вписва прехвърляне на 25 дяла с номинална стойност 100 лв.
от капитала на дружеството от Максим Стюарт
Уилсън на Роуена Елизабет Мери Мейси; вписва
Роуена Елизабет Мери Мейси като съдружник в
дружеството; вписва промяна в наименованието
на „Роумакс“ – ООД.
6971
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
№ 2572 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 956/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Евротрейд – С“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 16, ет. 3, офис 1, с
предмет на дейност: проектиране, изграждане,
реализация и поддръжка на съоръжения в хранително-вкусовата промишленост във всичките
є отрасли, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
с цел постигане на печалба, продажба на стоки
от собствено производство с цел постигане на
печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки с цел постигане на печалба, други сделки
и търговска дейност, незабранени от законодателството, с цел постигане на печалба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Тодорка
Данева Терзиева и Юлия Колева Янкова, които
го представляват и управляват само заедно.
6982
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2599
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Контрол“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Добруджа 21, с предмет на дейност:
търговия с техника – бяла и черна, и с продукция
от леката и хранително-вкусовата промишленост, услуги с транспортна техника, търговско
представителство, посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка на недвижими
имоти с цел строителство и препродажба, хотелиерство, ресторантьорство, счетоводни услуги и
други, незабранени със закон дейности, описани
в чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Генка Димова Тепсизова.
6983
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2636 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 952/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Телмик“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Ружица, община Болярово, област Ямбол, ул. Васил Левски,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид и всяка друга търговска сделка
или дейност, незабранена със закон, а когато се
изисква лиценз или разрешителен режим – след
издаване на лиценз или съответното разрешение.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Терънс Уилям Джон
Коуел и Микаела Ан Тол и се представлява и управлява от управителя Терънс Уилям Джон Коуел.
6984
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2539
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 931/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Грей Хорс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Бояново, община Елхово, област Ямбол, ул. Ал.
Стамболийски 11, 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, комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни,
рекламни, информационни и други услуги, сделки
с интелектуална собственост и всякаква друга
дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност
дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джоан Мари Милн,
който го управлява и представлява.
6985
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
№ 2477 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 928/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гипсо строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Грабово 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни сделк и, превозни
сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни,
туристически, информационни, програмни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, изработка и монтаж на вътрешна и външна изолация,
окачени тавани и стенна облицовка, поставяне
на гипсокартон и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Ангел Димитров Ангелов.
6986
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2445 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ди
Джей и Бългериън хоумс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски
10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
транспортна, превозна, туристическа дейност,
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дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, посредничество или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Еста Луиз
Хендърсън и Дарън Лорънс Хендърсън, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
6987
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
№ 1994 от 13.IX.2007 г. по ф.д. № 734/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лейзрейдж. Ти Ен Джи“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 51,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, както и всякакви други услуги и
дейности, разрешени със закон, като при необходимост ще придобива съответните лицензии.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Андрю Торнър и Вики
Джейн Сюърт и се представлява и управлява от
управителя Андрю Торнър.
6988
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1990
от 12.IX.2007 г. по ф.д. № 739/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Линдзи проперти“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление 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
всякаква друга дейност, разрешена със закон, 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 Робърт Феърхърст, който
го управлява и представлява.
6989
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1839
от 22.VIII.2007 г. по ф.д. № 686/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Б&Г Виа трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 11А, ап. 12, с предмет на дейност:
проектиране и внедряване на хардуер и софтуер,
научноизследователска дейност, консултантска
дейност, маркетинг, транспортни услуги в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
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собственост, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически дейности – туроператорска и туристическа агентска дейност, както и предоставяне
на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или реновиране
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
посредничество, сделки с недвижими имоти,
повишаване на квалификация и преквалификация, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от законодателството; дейността
ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Борислав
Иванов Неделчев и се представлява и управлява
от управителя Светла Иванова Неделчева.
6990
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2382
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 880/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еко енерджи проджект“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Кара
Кольо 1, с предмет на дейност: проектантска,
консултантска и одиторска дейност в електроенергетиката, производство, ремонт и поддръжка
на електрически инсталации, електромашини и
съоръжения, производство и търговия на едро и
дребно със стоки за широко потребление, производство, изкупуване, преработка и търговия с
хранителни, промишлени стоки, селскостопанска
продукция, търговска дейност в страната и извън
нея, покупко-продажба на недвижими имоти и
земеделски земи, строителна и предприемаческа дейност, ресторантьорство, хотелиерство и
разкриване на складове и обекти за търговия
и обществено хранене, транспортна дейност и
услуги по поддържане и ремонт на моторни превозни средства, представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, инвестиционна, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност,
складови, спедиционни и превозни, рекламни
и туристически услуги, счетоводни услуги и изготвяне на експертни оценки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Димитров Аналиев и
Огнян Димитров Аналиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
6991
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
№ 2500 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 916/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джей Ти Конъли“ – ООД (изписва
се и налатиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 7, 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 и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
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необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Антъни Конъли и Джийн Конъли
и се представлява и управлява от управителя
Антъни Конъли.
6992
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2440
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 907/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пи Джей Хоумс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Пирот 25, с предмет на дейност: покупка, строителство 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, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
търговско представителство и посредничество
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензии. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Пол Ричард Хюз и
Джейн Елизабет Хюз, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
6993
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2543
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 915/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хогс индъстри“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3,
ап. 4, 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, импорт и експорт на стоки в страната и
в чужбина, предоставяне на интернет услуги и
покупко-продажба на компютри и компютърни
аксесоари, лизингова дейност и всякаква друга
дейност, разрешена със закон, 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 Майкъл Джеймс Хогсден, който го
управлява и представлява.
6994
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2434
от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 902/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Годеком пауър“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Хаджи Димитър 11,
с предмет на дейност: търговска дейност със
стоки и услуги във всички, разрешени със закон
форми на територията на страната и в чужбина,
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комисионна, превозна, туристическа, дейност на
търговско представителство и посредничество
или предоставянето на други услуги, транспортна
дейност и транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия
със селскостопанска продукция, вкл. наемане и
арендуване на земеделска земя, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или за която не се предвижда особен
разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Кръстю Георгиев Гогов.
6995
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2305
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 827/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ес Ем Ес пропъртис БГ“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление с. Златари, община „Тун
джа“, област Ямбол, ул. Космос 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и
посредничество в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба 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 Стивън Мартин Стед.
6996
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2494 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 923/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Копи пейст България“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 80, вх. Г, ап. 209, с
предмет на дейност: покупка, строителство, обзавеждане, поддръжка и продажба на недвижими
имоти, управление и стопанисване на недвижими
имоти, посредническа дейност при набиране на
работници за страната и в чужбина, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, международен транспорт, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови, превозни сделки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или за която
не се изисква специален разрешителен режим.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Данаил Жеков Бъчваров, Илиян Стоев Стоев и „Копи пейст България
Лимитед“, Лондон, представлявано от Северино
Христов Кожухаров. Дружеството се управлява
и представлява от Данаил Жеков Бъчваров.
6997
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2532 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 921/2007 вписа в търговския

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бългериън дестини“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм
в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Вирджиния
Бренда Макалистър-Евънс, която го управлява
и представлява.
6998
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2637
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 990/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Релакс – 3Н“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. М. Вълев 26, ет. 2, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, ремонт и изграждане на
къщи, апартаменти, търговски обекти и др., хотелиерство и ресторантьорство, търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, производство на селскостопански продукти, търговско представителство
и посредничество, търговия на едро и дребно по
предмета на дейност, внос и износ по предмета
на дейност, експорт и импорт на всякакви стоки,
транспортни услуги и други дейности, разрешени
от законодателството при спазване на законовите
изисквания за лицензиране. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Николай Николов Нинов.
6999
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2774 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 999/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Собота“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Бъкстон 9, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско прдставителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност или дейност по
предоставяне на други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон при спазване на законовите
изисквания за лицензиране. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
и управител Клеър Уайлд.
7000
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2640
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 974/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Саленто“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж.к. Христо Ботев,
бл. 26, вх. Д, ет. 3, ап. 57, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, складова, превозна туристическа
и дейност на търговско представителство и посредничество, транспортни услуги в страната и
в чужбина или предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, посредничество и агентство на български и чуждестранни
лица, ресторантьорство и хотелиерство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, внос и износ по предмета на
дейност, изготвяне на документ, други дейности,
разрешени със закон, при спазване законовите
изисквания за лицензиране – за дейностите, за
чието извършване ще бъде необходимо издаването
на лиценз, ще бъдат извършвани след издаването му. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Йордан
Христов Колев.
7001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 10354/2005 вписва промени
за „Бокал“ – ООД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, ул. Арх. Георги Ненов 1; вписва нов
дружествен договор.
6299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18978/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „О кей евротранс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 142, вх. 2, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешна и външна търовия, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство
и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, рекламна, информационна, всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Николов Лапачки и Радослава
Радойкова Шаркова и се управлява и представлява
от Кирил Николов Лапачки.
6300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 15804/2007 вписва промени за „Александър Брокер“ – ЕООД: залича-
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ва като управител Станко Спасов Памукчиев;
вписва като управител Ели Георгиева СираковаДелистоянова.
6301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19705/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стрелец 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 91Б, вх. Г, ет. 2, ап. 79, с предмет
на дейност: търговия с търговски и промишлени
стоки в страната и в чужбина, вкл. чрез разкриване на собствена търговска и дистрибуторска
мрежа, търговско посредничество, агентство и
комисионерство на фирми и лица в страната и
в чужбина, маркетинг и мениджмънт, информационни услуги, рекламна дейност, консултантска
дейност, лизингова дейност, транспортна и спедиторска дейност, обслужваща търговската и посредническа дейност, експорт, реекспорт, импорт
и бартерни сделки с търговски и промишлени
стоки, външнотърговска дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Георги Христов Богданов, който го управлява и
представлява.
6302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19179/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Салина М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Филиповци, бл. 14, ап. 4,
с предмет на дейност: производство и търговия
с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство,
агентство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, всички видове услуги за населението,
вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници и товари,
туристическа и туроператорска дейност, всякаква
друга, разрешена от закона търговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Кирил Митков Райчев, който го
управлява и представлява.
6303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18805/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Адара консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Баба Илийца, бл.
3, вх. Г, ет. 3, ап. 79, 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, превозни и спедиционни сделки,
рекламни, информационни, програмни, туристически, хотелиерски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, всякакви други сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Цонка Бан-
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чева Пиринчева и Стефан Насков Пиринчев и
се управлява и представлява от Цонка Банчева
Пиринчева.
6304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 13249/2007 вписва промени
за „Пропърти Вижън България“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Тодор
Иванов Михайлов на Мила Маринова Панчева;
заличава като едноличен собственик и управител
Тодор Иванов Михайлов; вписва като едноличен
собственик и управител Мила Маринова Панчева,
която го управлява и представлява; вписва нов
учредителен акт.
6305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 15242/2007 вписва промени
за „Патентна агенция Тоцев и партньори“ – ООД:
заличава като управител Искра Радославова Тоцева; вписва като управител Никола Неделчев
Тоцев; вписва нов дружествен договор.
6306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19546/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дона София“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Ген.
Й. В. Гурко 62А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство и
предприемачество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Шалом Шай Шимшилашвили, който го управлява и представлява.
6307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 6055/2007 вписва промени
за „Магистр“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 5, ет. 2, ап. 11, във Варна, бул.
Мария-Луиза 4, ет. 3, ап. 1.
6308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19395/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корект билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Княгиня Мария-Луиза 9 – 11, ет. 3, с предмет
на дейност: строителство, търговска дейност,
посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петър Димитров Андреев, който го
управлява и представлява.
6309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19466/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Финилу кс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, бул.
Мадрид 30, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: строителство, строително-монта жни и
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строително-ремонтни дейности, извършване на
довършителни работи в областта на строителството, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бисер Митков Петров, който го управлява и
представлява.
6310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19354/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Филипос – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лзенец“, бул. Черни
връх 41, вх. 4, ет. 6, ап. 47, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови, комисионни, спедиционни, превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Костадин Филчев Янчев, който го управлява и
представлява.
6311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19377/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Датекс мепинг сървисиз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе 115а, с предмет на дейност: разработка на дигитализирани географски
и други карти и глобални позициониращи системи, създаване, поддържане и управление на база
данни, сделки с обекти на авторското право и
сродните му права, предоставяне на аутсорсинг
услуги, както и всякакви други търговски сделки, за извършването на които не съществува
нормативно установена забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 100 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Датекс“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Росен Стефанов Русинов.
6312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 14803/2007 вписва промени
за „Амбулатория за групова практика за първична
медицинска помощ – дентална медицина – Доктор Гайдаржиева“ – ООД: вписва промяна в предмета на дейност: групова практика за първична
медицинска помощ – дентална медицина.
6313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 3103/2006 вписва промени
за „Даниан консулт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Анна Радова Хинова
на Данаил Йорданов Брезов; заличава като съдружник и управител Анна Радова Хинова; дру-
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жеството продължава дейността си като „Даниан
консулт“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Данаил Йорданов Брезов; дружеството
ще се управлява и представлява от Данаил Йорданов Брезов; вписва нов устав.
6314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18256/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екотерм НГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, ул. Виталий Таджер 18, с предмет на дейност: проучвателна, изследователска,
маркетингова, консултантска, конструкторска,
технологична, производствена и търговска дейност
в областта на пещеростроенето, електротехниката
и машиностроенето и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Станимир Ангелов Илиев,
който го управлява и представлява.
6315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19372/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тригон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Червена стена 8, партер, с
предмет на дейност: покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, строителство
в страната и в чужбина, внос, износ, търговия,
реклама, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска дейност, връзки с обществеността,
хотелиерство и ресторантьорство, производство,
изкупуване, преработка и търговия с всякакви,
незабранени със закон сток и, т у ристическа
и транспортно-спедиторска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., със съдружници Михаил Михайлов
Иванов и Росен Димитрофф и се управлява и
представлява от Михаил Михайлов Иванов.
6316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19390/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„С.Д. консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул.
Оборище 123, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговска дейност със стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество,
консултантска дейност в областта на финансите, данъците, застараховането и осигуряването,
покупко-продажба и стопанисване на имоти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Снежанка Калинова Динчева, която го управлява и представлява.
6317
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19691/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Реджина – РР“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ул. Стефансон 4, с предмет на дейност: ресторантьорство, посредническа дейност, вътрешна и външна
търговия, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, всякакви дейности, позволени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Росица Иванова Благоева, която го
управлява и представлява.
6318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19495/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виндалу“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж. к.
Бъкстон, ул. Леринска чука 4, с предмет на дейност: производство и търговия с електрическа и
топлинна енергия и/или енергия за охлаждане
от възобновяеми източници и от алтернативни
енергийни източници, производство на биогорива
и на други възобновяеми горива в транспорта,
инженерингова дейност, строителство и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валери Ангелов Богдановски, който го управлява
и представлява.
6319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20020/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кромлекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Гурко 66,
с предмет на дейност: маркетингови проучвания,
посредничество, представителство и консултации,
сделки с недвижими имоти, разработване на
инвестиционни проекти, външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с промишлени стоки и с всякакви стоки, незабранени
със закон, складова и рекламна дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Сергей Валериевич Середа, който го управлява
и представлява.
6320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19711/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бутик – експрес 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 13,
с предмет на дейност: производство и продажба
на облекла, търговия на едро и на дребно, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионна,
спедиционна, транспортна, маркетингова, рекламна и предприемаческа дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство
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на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Виолета Борисова Стефанова, която го
управлява и представлява.
6321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 8842/2007 вписва промени
за „Топ тревъл“ – ООД: вписва прехвърляне на
51 дружествени дяла от Александра Христова
Илиева на Иван Димитров Миланов; заличава
като съдружник и управител Александра Христова
Илиева; вписва като съдружник Иван Димитров
Миланов; вписва като управител Вяра Христова Илиева; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Младост“, ж. к.
Младост 3, бл. 317, вх. 5, ап. 7, ап. 110; вписва
нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Вяра
Христова Илиева.
6322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19657/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бонели 2“ – ЕООД, със седа лище и а дрес
на управление София, ж. к. Красна поляна
III част 37А, вх. Д, ет. 1, ап. 97, с предмет на
дейност:покупко-продажба, управление и всякакви други сделки с недвижими имоти, лизинг,
маркетинг, производство на стоки и предоставяне
на услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анатолий Иванов Бонев, който го управлява и
представлява.
6323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19799/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диф – консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, ул.
Твърдишки проход 19, ет. 8, ап. 18, с предмет на
дейност: организиране на счетоводно отчитане,
съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството;
данъчни и финансови консултации; консултации
при управление на недвижими имоти; оценки
на земеделски земи; управление на административни сгради; транспортна дейност; всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Алекси Иванов Петров
и Стефан Костадинов Петков и се управлява и
представлява от Алекси Иванов Петров.
6324
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20276/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тез тур България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Мария-Луиза
9 – 11, ет. 3, с предмет на дейност: туроператор-
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ска, турагентска, хотелиерска, ресторантьорска,
превозна, спедиционна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
експлоатация и продажба, вътрешна и външна
търговия, като дейностите, за които се изисква
лиценз, ще бъдат осъществявани след получаване на такъв от компетентните органи, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Димитров Андреев и „Алфатур“ – АД, и се управлява
и представлява от Петър Димитров Андреев.
6325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19269/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Д.Д.В“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ж. к. Люлин 7, бл. 733, вх. А, ет.
8, ап. 23, с предмет на дейност: реклама, промишлен дизайн, строителство, хотелиерство и
ресторантьорство, кетъринг, туризъм, търговия
със стоки за бита на едро и дребно, внос и износ
на стоки и услуги, транспортни, преводачески
и компютърни услуги в страната и в чужбина,
видео- и аудиоосигуряване, създаване на аудио-,
видео- и фотографска продукция с рекламна
цел, организиране на изложения с рекламна цел,
рекламно-архитектурни композиции, създаване
и запазване на графични знаци, пространствено оформление, отдаване под наем на аудио- и
видеотехника и оборудване, отдаване под наем
на транспортни средства и оборудване, архитек
турни визуализации, макетиране, проектиране и
производство на мебели, както и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Кръстев Дулев, Веселин Николаев Траянов и
Димчо Стоянов Вичев, които го управляват и
представляват поне двама от управителите заедно.
6326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19682/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данила – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Наум 18А, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, компютърни и интернет
услуги, продажба, сервиз, посредничество, комисионерство, агентство, маркетинг, туристическа,
строителна, транспортна, както и всякаква друга
дейност, позволена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Петров Петров,
който го управлява и представлява.
6327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19570/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мея – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж. к.
Надежда, бл. 233, ап. 74, ет. 13, с предмет на дейност: счетоводни услуги и консултации, всякакви
услуги за населението, производство и търговия

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

с хранителни и промишлени стоки, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, както и всякаква
разрешена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Ева Иванова
Краева, която го управлява и представлява.
6328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19564/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Велинов – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Герман,
ул. Патриарх Герман 2Г, с предмет на дейност:
строителни, предприемачески и транспортни
услуги, закупуване на недвижими имоти с цел
застрояване, отдаване под наем или продажба,
спедиторска, складова, туристическа дейност,
търговия с нови и употребявани автомобили и
авточасти, сервизна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Велинов Велинов,
който го управлява и представлява.
6329
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19258/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви
Джи Еф инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Никола Козлев
6, с предмет на дейност: консултантска и инженерингова дейност, строителство и строителен
надзор, проектиране и осъществяване на инвеститорски контрол при изграждане на жилищни,
индустриални и инфраструктурни обекти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Ви
Джи Еф изосистеми“ – ООД, и се управлява и
представлява от управителя Владимир Феликсов
Кабадозов.
6330
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15024/2007 вписа промяна за „Джи Ер
Си“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от гр. Костенец, ул. Малина 4, Софийска област, в София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 47, ет. 2, стая 11.
6331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19664/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Хари
Плотер“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Фондови
жилища 4, вх. Б, ет. 2, ап. 38, с предмет на дейност: копирни и печатни услуги, дизайнерски
услуги, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, рекламна, дизайнерска дейност,
вътрешно- и външнотърговски сделки, внос, износ, производство и търговия на едро и дребно
с промишлени, селскостопански, хранителни и
битови стоки, посреднически и комисионерски
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услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, внос и търговия с
автомобили и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Цветко Венциславов Петров и Петко Емилов
Касъров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
6332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20059/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Булгериан Бабълс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добруджа 4, с предмет
на дейност: закупуване на стоки и други вещи с
цел препродажба в техния първоначален, обработен и завършен вид, международни търговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиторска, складова и наемна дейност,
транспортни сделки в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества, сделки
с интелектуална собственост, вкл. технологични
устройства и ноу-хау, закупуване, изграждане и
обзавеждане на недвижимо имущество с цел продажба, туризъм и туристическо посредничество,
вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултации, маркетинг и инженерингова дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джей Ричард Коч, Вард Албине
Ван Дер Берг и Дейвид Антъни Махони, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
6333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 19471/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Искра – фаворит“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл.
11, вх. Г, ет. 8, ап. 112, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други стоки или вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, спедиционни, комисионни, превозни,
складови, лизингови дейности и сделки, както
и друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Пенчев Владимиров и
Искра Димитрова Владимирова и се управлява и
представлява от Владимир Пенчев Владимиров.
6334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19669/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Промакс
Европа“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Родосто 7,
ет. 2, ап. 1, с предмет на дейност: рекламна и
промоционална дейност на медицински консумативи, внос, износ и търговия на едро и дребно с
медицински инструменти, химически и почист-
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ващи препарати, текстилни стоки, строителни
материали, хартиени изделия, хранителни стоки
и др., индустриално и жилищно строителство, инженерингова дейност, търговско представителство,
посредничество, комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортна дейност, вътрешни и международни превози, туристическа, консултантска,
маркетингова и издателска дейност и всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пекаджар Ахмет и
Кабаджан Мехмет Бахадър и се управлява и
представлява от Пекаджар Ахмет.
6335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20039/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Брикс 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бяла
1, партерно помещение, с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантски и счетоводни услуги, външна
и вътрешна търговия, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Соня Йорданова
Недялкова, която го управлява и представлява.
6336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19286/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емона – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
ул. Асен Пейков 17, вх. В, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност: рекламна дейност, консултации
в областта на рекламата, търговия на едро и
дребно, импорт, експорт, реекспорт, електронна
търговия, създаване и продажба на софтуер и
хардуер, уебдизайн, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, които по предмет
и обем изискват да се водят по търговски начин,
всякаква дейност, изискваща разрешение или
лицензия, ще се извършва след получаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Емил Георгиев Константинов, който го управлява
и представлява.
6337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19224/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чармо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Летоструй 109, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, асемблиране и покупко-продажба на компютри, покупко-продажба на
софтуерни продукти, строителство и ремонтна
дейност, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Христов Ядков, който го
управлява и представлява.
6338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19183/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Имобилария
платиниум“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Синчец
10, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, лизингова
дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, строителство,
строително-ремонтни услуги, посреднически и
комисионерски услуги, както и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдру ж ници Евгени Стефанов
Генчев, Александър Руменов Ненков, Стефания
Петрова Христова и Андриан Захариев Николов и се управлява и представлява от Евгени
Стефанов Генчев.
6339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18922/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар Ий
Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Уйлям Гладстон 28,
ет. 1, офис 11, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, спедиторска и транспортна дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Рой Едуърд Люис, който
го управлява и представлява.
6340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20065/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Праксис консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Асен Йорданов 17,
бл. Ф, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: финансови
консултации, счетоводни и одиторски дейности,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, маркетинг
и реклама, брокер на недвижими имоти, търговия на едро и дребно и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Венков Панталеев и Боряна
Любомирова Медарова, които го управляват и
представляват само заедно.
6341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 19380/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Експат Асет мениджмънт“ – ЕАД, със седалище
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и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Г. С. Раковски 96А, с предмет на дейност:
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от
затворен тип, вкл. управление на инвестициите,
администриране на дяловете или акциите, вкл.
правни услуги и счетоводни услуги във връзка
с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и
изчисляване цената на дяловете или акциите,
контрол за спазване на законовите изисквания,
водене на книгата на притежателите на дялове
или акционерите, разпределение на дивиденти и
други плащания, издаване, продажба и обратно
изкупуване на дялове или акции, изпълнение
на договори, водене на отчетност, маркетингови
услуги, управляващото дружество предоставя и
следните допълнителни услуги: управление в
съответствие със сключен с клиента договор на
индивидуален портфейл, вкл. такъв на институционален инвеститор, включващ финансови
инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставяне на
инвестиционни консултации относно финансови
инструменти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 250 000 лв., разпределен в 250 обикновени поименни безналични акции с право на
глас, с номинална стойност 1000 лв. всяка една,
с едноличен собственик на капитала „Експат
Капитал“ – АД (рег. по ф.д. № 14627/2006 по
описа на СГС), със съвет на директорите с
3-годишен мандат в състав: Неделчо Василев
Неделчев – изпълнителен член (изпълнителен
директор), Ростислав Любомиров Банчев – заместник-председател, и Никола Симеонов Янков – председател, с прокурист на дружеството
Мирослава Василева Обретенова. Дружеството
се представлява съвместно от всеки двама от
членовете на съвета на директорите Неделчо
Василев Неделчев, Ростислав Любомиров Банчев
и Никола Симеонов Янков или от всеки член на
съвета на директорите и прокуриста Мирослава
Василева Обретенова заедно, изпълнителният
член и прокуристът съвместно управляват дружеството и могат да упълномощават трети лица
за извършване на отделни действия.
6342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19420/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„4.море“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, бул. Цариградско
шосе, бл. 14, партер, с предмет на дейност: покупка
и производство на стоки с цел препродажба на
стоки в първоначален или преработен вид, придобиване, проектиране и строителство на недвижими
имоти с цел управление, поддържане, отдаване
под наем и продажба, придобиване на дялове и
акции в други юридически лица, консултантска и
рекламна дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
както и други дейности и услуги, незабранени със
закон, а за подчинените на разрешителен режим,
след издаването на разрешително. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едно-
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личен собственик на капитала Елена Георгиева
и се управлява и представлява от управителя
Ивайло Живков Ботев.
6343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17347/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Поли – 555“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 273, вх. В, ет. 3, ап. 61, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, външна и вътрешна търговия със стоки на
едро и на дребно във всички разрешени форми,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
консултантска дейност, сделки с интелектуална
собственост, фризьорство и козметика, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, всякаква
друга дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Поля Тодорова Йорданова-Николова, която го
управлява и представлява.
6344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19176/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
спорт трейд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 171, вх. В, ет. 2, ап. 42, с предмет на
дейност: търговия с хранителни и нехранителни
стоки, външна и вътрешна търговия, експорт и
реекспорт, рекламна, транспортна и спедиторска
дейност, посредничество, комисионерство, търговско представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти, стрителство, хотелиерство, маркетинг,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александър Цветанов
Иванов и У Мин и се управлява и представлява
от Александър Цветанов Иванов.
6345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19943/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Райкони“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 17, вх. Е, ет. 2, ап. 94, 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, вътрешна и външна търговия,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Райчо Райков Кехлибаров, който го
управлява и представлява.
6346
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19252/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нео
Линк – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Дедеагач 51, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: осъществяване на търговия на дребно
с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Павлин Илиев Цеков,
който го управлява и представлява.
6347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19629/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Синерджи интернешънъл“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 40, вх. Е, ет.
2, ап. 118, с предмет на дейност: строителство,
търговия със строителни материали, консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, маркетинг, реклама,
международен и вътрешен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, посредничество и комисионерство, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Митев Иванов,
който го управлява и представлява.
6348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19674/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аве пропърти
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Белоградчик 1, ет. 1, офис № 6, с предмет на дейност:
управление и менажиране на движимо и/или
недвижимо имущество и/или части от такива,
организиране и предоставяне на всякакви комунални услуги, администриране на етажна собственост, офис-сгради, хотели и всякакво друго
имущество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, търговия със стоки и услуги
от всякякъв вид, консултантска дейност, внос и
износ на стоки, лизингови сделки, комисионни,
спедиционни и превозни дейности, маркетинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Павел Петков
Шаламанов, Юнал Тефиков Керимов и Илиан
Стефанов Тошков и се управлява и представлява
от Павел Петков Шаламанов.
6359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19018/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КЗ
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надеж да“, ж.к. На-
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деж да 2, бл. 263, вх. В, ап. 59, с предмет на
дейност: строително-ремонтна дейност, надзор,
консултации, комисионерство, посредничество и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Калоян Светославов
Захариев и Светослав Бориславов Захариев и
се управлява и представлява от Калоян Светослав Захариев.
6360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18614/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Виена
билдинг груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Солун, бл. 20, вх. В, ап. 59, с предмет на дейност:
строителство, сделки с недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6000 лв., със съдружници Владислав Евгениев
Димитров, Мирослав Георгиев Милоров, Димитър Виолинов Илиев и Петър Виолинов Илиев
и се управлява и представлява от Мирослав
Георгиев Милоров.
6361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19594/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бюти лайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Възраждане“, ул. Княз
Борис I № 172, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ашраф Кобейси, който
го управлява и представлява.
6362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19996/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уиндуелт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул. Хан
Пресиян 19, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
производство и продажба на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), експлоатация и обслужване
на всички свързани с тях инсталации, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милена Кръстева Бокова и Теодор Кънчев Кънчев и се управлява и
представлява от Милена Кръстева Бокова.
6363

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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