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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на
Сметната палата на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от
Закона за Сметната палата и по предложение
на председателя на Сметната палата на Репуб
лика България
РЕШИ:
Избира за заместник-председатели на Смет
ната палата на Република България:
1. Валери Иванов Апостолов;
2. Цветан Лилов Цветков.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 26 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка с
чл. 25, буква „а“ и буква „с“ и чл. 26 от Статута
на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Живко Веселинов Тодоров
от парламентарната група на ПП ГЕРБ като
основен представител и ръководител на По
стоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа.
2. Избира Джема Маринова Грозданова от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за ръко
водител на Постоянната делегация на Народ
ното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа.
3. Избира Красимир Неделчев Минчев от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за осно
вен представител и заместник‑ръководител на
Постоянната делегация на Народното събра
ние в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа.

4. Избира Живко Веселинов Тодоров от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за замест
ващ-представител на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 26 януари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

1267

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г.

за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на културата е първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 2. (1) Второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра на културата
са посочени в приложението.
(2) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, с изключение на разпоредителите по
т. 1 – 77 от приложението, за които се прилагат
единни разходни стандарти, е 819 бр.
(3) Министърът на културата определя със
заповед числеността на персонала на всеки
отделен разпоредител по т. 78 – 105 от при
ложението в рамките на общата численост на
персонала по ал. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 204 на
Министерския съвет от 1999 г. за определяне
на второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на културата и за пре
образуване и закриване на държавни културни
институти (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 24, 49, 64 и 94 от
2000 г., бр. 24, 28 и 88 от 2001 г., бр. 9, 26 и 65
от 2002 г., бр. 1, 46, 54 и 63 от 2003 г., бр. 17,
19, 37, 41, 42, 49, 102 и 112 от 2004 г., бр. 1, 29,
44, 49, 56 и 100 от 2005 г., бр. 22, 30, 52, 77, 78
и 93 от 2006 г., бр. 3, 15, 65 и 110 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 14 и 34 от 2009 г. и бр. 22,
40 и 58 от 2010 г.).
§ 2. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 194
на Министерския съвет от 1994 г. за промени
в структурата и финансирането на държавните
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театрални, музикални и танцови организации
(ДВ, бр. 77 от 1994 г.) думите „с открита оперна
сцена „Христо Бръмбаров“ се заличават.
§ 3. Постановлението се приема на основа
ние чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 2, ал. 1
Второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на културата
1. Национално музикално училище „Любомир
Пипков“ – София;
2. Национално училище за музикално и сценич
но изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас;
3. Национално училище по изкуствата „Добри
Христов“ – Варна;
4. Национално училище по изкуствата „Панайот
Пипков“ – Плевен;
5. Национално училище за музикално и танцово
изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив;
6. Национално училище по изкуствата „Проф.
Веселин Стоянов“ – Русе;
7. Национално училище за музикални и сценич
ни изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора;
8. Национално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев“ – Котел;
9. Национално училище за фолклорни изкуства
„Широка лъка“ – с. Широка лъка;
10. Национално училище за изящни изкуства
„Илия Петров“ – София;
11. Национална гимназия за приложни изкуства
„Св. Лука“ – София;
12. Национална художествена гимназия „Ди
митър Добрович“ – Сливен;
13. Национална гимназия за приложни изкуства
„Проф. Венко Колев“ – Троян;
14. Национална гимназия за приложни изкуства
„Тревненска школа“ – Трявна;
15. Национална художествена гимназия „Цанко
Лавренов“ – Пловдив;
16. Национална професионална гимназия по
полиграфия и фотография – София;
17. Национален учебен комплекс по култура с
лицей за изучаване на италиански език и култура
с участието на Република Италия – София;
18. Национална гимназия за древни езици и
култури „Константин-Кирил философ“ – София;
19. Национално училище за танцово изку
ство – София;
20. Професионална гимназия за приложни
изкуства – Смолян;
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21. Национална гимназия за сценични и екранни
изкуства – Пловдив;
22. Национална гимназия по пластични изку
ства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък;
23. Професионална гимназия по каменообра
ботване – с. Кунино;
24. Народен театър „Иван Вазов“ – София;
25. Младежки театър „Николай Бинев“ – София;
26. Сатиричен театър „Алеко Константи
нов“ – София;
27. Театър 199 „Валентин Стойчев“ – София;
28. Театрална работилница „СФУМАТО“ –
София;
29. Театър „Българска армия“ – София;
30. Драматичен театър „Н. Й. Вапцаров“ – Бла
гоевград;
31. Драматичен театър „Адриана Будев
ска“ – Бургас;
32. Драматично-куклен театър – Враца;
33. Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габ
рово;
34. Драматичен театър „Йордан Йовков“ –
Добрич;
35. Драматичен театър „Апостол Карами
тев“ – Димитровград;
36. Драматично-куклен театър „Димитър Ди
мов“ – Кърджали;
37. Драматичен театър – Ловеч;
38. Драматичен театър „Драгомир Асе
нов“ – Монтана;
39. Драматично-куклен театър „Константин
Величков“ – Пазарджик;
40. Драматично-куклен театър „Иван Радо
ев“ – Плевен;
41. Драматичен театър „Н. О. Масалити
нов“ – Пловдив;
42. Драматичен театър „Антон Страшими
ров“ – Разград;
43. Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе;
44. Драматичен театър – Силистра;
45. Драматичен театър „Стефан Киров“ –
Сливен;
46. Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара
Загора;
47. Драматичен театър – Търговище;
48. Драматично-куклен театър „Иван Ди
мов“ – Хасково;
49. Драматично-куклен театър „Васил Дру
мев“ – Шумен;
50. Драматичен театър „Невена Кокано
ва“ – Ямбол;
51. Куклен театър – Бургас;
52. Куклен театър – Варна;
53. Куклен театър – Видин;
54. Куклен театър – Габрово;
55. Куклен театър „Дора Габе“ – Добрич;
56. Куклен театър – Пловдив;
57. Куклен театър – Русе;
58. Куклен театър – Сливен;
59. Куклен театър – Стара Загора;
60. Куклен театър – Търговище;
61. Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ –
Ямбол;
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62. Куклен театър – Силистра;
63. Музикално-драматичен театър – Велико
Търново;
64. Софийска опера и балет;
65. Софийска филхармония;
66. Държавна опера – Стара Загора;
67. Плевенска филхармония;
68. Симфониета – Видин;
69. Симфониета – Шумен;
70. Симфониета – Враца;
71. Държавна опера – Русе;
72. Държавна опера – Бургас;
73. Държавна опера – Пловдив;
74. Музикален център „Борис Христов“;
75. Държавен музикален и балетен център –
София;
76. Театрално-музикален продуцентски цен
тър – Варна;
77. Държавен фолклорен ансамбъл „Филип
Кутев“;
78. Национален музей на българското изобра
зително изкуство – София;
79. Национална галерия за чуждестранно из
куство – София;
80. Национален исторически музей – София;
81. Музей „Васил Левски“ – Карлово;
82. Музей „Христо Ботев“ – Калофер;
83. Национален политехнически музей – София;
84. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
85. Национален литературен музей;
86. Къща музей „Панчо Владигеров“;
87. Национален музей „Земята и хората“ –
София;
88. Културен център „Двореца“;
89. Център за подводна археология;
90. Български културен институт – Берлин;
91. Български културен институт – Прага;
92. Български културен институт – Братислава;
93. Български културен институт – Будапеща;
94. Български културен институт – Москва;
95. Български културен институт – Варшава;
96. Български културен институт – Рим;
97. Български културен институт Дом „Витген
щайн“ – Виена;
98. Културен център на Република Бълга
рия – Париж;
99. Културно-информационен център на Репуб
лика България – Скопие;
100. Национална библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ – София;
101. Национален институт за недвижимо кул
турно наследство – София;
102. Изпълнителна агенция „Национален фил
мов център“;
103. Дом на ветераните на културата и изку
ствата – София;
104. Българска национална филмотека – София;
105. Национален фонд „Култура“ – София.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г.

за одобряване на единни разходни стандарти
за финансиране през 2011 г. на държавните
културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява единни разходни
стандарти за финансиране на държавните кул
турни институти, осъществяващи дейности в
областта на сценичните изкуства, както следва:
1. драматични театри – 12,50 лв. на прода
ден билет;
2. драматично-куклени театри – 15,00 лв. на
продаден билет;
3. куклени театри – 10,00 лв. на продаден
билет;
4. драматично-музикални театри – 40,00 лв.
на продаден билет;
5. опери и музикални центрове – 70,00 лв.
на продаден билет;
6. симфониети, филхармонии, оркестри и
ансамбли – 50,00 лв. на продаден билет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
§ 55, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г.

за откриване на факултет „Изобразителни
изкуства“ в структурата на Академията за
музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Открива факултет „Изоб
разителни изкуства“ в структурата на Акаде
мията за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона
за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер
1 500 000 лв. по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за нуждите на На
ционалната ветеринарномедицинска служба за
провеждане на мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на констатирано огнище на
болестта шап по чифтокопитните животни
в региона на област Бургас и за повишена
епизоотична готовност в областите Ямбол,
Хасково, Шумен, Варна, Кърджали и Сливен,
разпределени съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието и храните
в зависимост от изпълнението на отделните
разходи по т. 1 – 14 от приложението може да
извършва вътрешни компенсирани промени в
рамките на утвърдените средства.
Чл. 3. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на земеделието и хра
ните да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1
промени по съответните бюджети за 2011 г.
Чл. 4. За възстановените средства от Ев
ропейската комисия допълнителен лимит за
разход на Министерството на земеделието и
храните за 2011 г. няма да се отпуска.

Приложение
към чл. 1, ал. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за необходимите финансови средства за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирано огнище на болестта
шап в региона на област Бургас и за повишена
епизоотична готовност в областите Ямбол, Хас
ково, Шумен, Варна, Кърджали и Сливен
№
по
ред

Наименование на разходите

(В лв.)

1

2

3

1.

Разходи за коман ди ров
ки – дневни и квартирни

2.

Горива за МПС

100 000

3.

Разходи за застраховки, ГО,
пътни винетки за 2011 г.

100 000

4.

Извънреден труд

60 000

5.

Ремон т и дообору д ва не на
автомобили

50 000

6.

Изграждане на дезинфекци
онни съоръжения (площадки)

30 000

7.

Ремонт на дезинфек ционни
съоръжени я на г рани чни те
инспекции за ветеринарноме
дицински контрол и карантина

30 000

8.

Дезинфектанти

40 000

9.

Консумативи, инструментари
ум, еднократни облекла

65 000

10.

Клинични прегледи

25 000

11.

Изследвания на възприемчи
ви животни – диагностикуми,
вземане на проби, транспорт,
съпътстващи разходи за осъ
ществяване на лабораторната
дейност

290 000

12.

Принудително убиване на жи
вотни и обезвреждане на тру
пове и контаминиран матери
ал – ветеринарномедицински
продукти, патрони, персонал,
земекопни работи, траншеи за
загробване

70 000

13.

Обезщетения на собствениците
на унищожени животни, фураж,
инвентар и други материали,
които могат да бъдат заразени

520 000

14.

Други разходи – обозначител
ни знаци, канцеларски мате
риали и др.

40 000

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на ми
нистъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Общо
1575

80 000

1 500 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република
България и мерки за тяхната защита
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат
процедурата за установяването и означаване
то на европейски критични инфраструктури
(ЕКИ), разположени на територията на Репуб
лика България, и мерките за тяхната защита в
секторите енергетика и транспорт.
(2) Подсекторите с ЕКИ се определят от ком
петентния министър съгласно приложението.
Чл. 2. (1) За установяването на потенциални
ЕКИ се прилагат междусекторни и секторни
критерии.
(2) Междусекторните критерии са:
1. потенциален брой на загиналите или
ранените;
2. икономически последици – оценява се
значимостта на икономическите загуби и/или
влошеното качество на продукти или услуги,
включително възможните последици за окол
ната среда;
3. обществени последици – оценяват се
последиците за общественото доверие, физиче
ското страдание и нарушаването на ежедневния
живот, включително загубата на основни услуги.
(3) Праговите стойности на междусектор
ните критерии, определени за всеки конкретен
случай от компетентния министър съгласувано
със заинтересуваните държави – членки на
Европейския съюз (ЕС), се основават на сте
пента на нарушаване или на унищожаване на
дадената инфраструктура.
(4) Секторните критерии са определени с
Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември
2008 г. относно установяването и означаването
на европейски критични инфраструктури и
оценката на необходимостта от подобряване на
тяхната защита (ОВ, L 345, 23.12.2008) и отчитат
характеристиките на отделните сектори с ЕКИ.
Съдържанието на критериите е класифицирана
информация.
Чл. 3. (1) Установяването на потенциална
ЕКИ се извършва от компетентния министър
по следния ред:
1. първоначален подбор на критичните ин
фраструктури в съответния сектор съобразно
секторните критерии;
2. от критичните инфраструктури по т. 1 се
определят потенциалните ЕКИ, като значи
мостта на последиците се определя съобразно
междусекторните критерии по чл. 2, ал. 2;
3. за потенциалните ЕКИ по т. 2 се отчитат
степен на нарушаване, време за възстановяване
и наличието на алтернативи.
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(2) За всяка установена потенциална ЕКИ
се съобщава на държавите – членки на ЕС,
които могат да бъдат значително засегнати.
Чл. 4. (1) Потенциалната ЕКИ се означава
като ЕКИ след постигане на съгласие с дър
жавите – членки на ЕС, които могат да бъдат
значително засегнати.
(2) Компетентният министър уведомява
собственика/оператора на инфраструктурата за
нейното означаване като ЕКИ. Информацията
относно означаването на дадена инфраструктура
като ЕКИ е със съответното ниво на класифи
кация по Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и правото на ЕС.
Чл. 5. (1) Всеки собственик/оператор на
означена ЕКИ в тримесечен срок от уведомя
ването по чл. 4, ал. 2 изготвя операторски план
за сигурност на ЕКИ, с който се установяват
елементите на ЕКИ и мерките за защита.
(2) Операторският план по ал. 1 задължи
телно съдържа:
1. елементите на критичната инфраструктура;
2. анализ на риска съобразно сценариите за
действие при сериозни заплахи, уязвимостта на
всеки елемент на ЕКИ, както и възможните
последици;
3. мерки и процедури за противодействие:
а) постоянни мерки за сигурност – опреде
лят се необходимите инвестиции за сигурност
и средствата, които да се използват по всяко
време; технически мерки, включително инста
лиране на детектори, системи за пожароизвес
тяване и пожарогасене, уреди за контрол на
достъпа, защитни и предпазни средства; орга
низационни мерки, включително процедури за
сигнализиране и управление на кризи; мерки за
контрол и проверка; комуникация; повишаване
на осведомеността и обучение; сигурност на
информационните системи;
б) мерки за сигурност, които се привеждат
в действие в зависимост от вида и нивото на
риска и заплахата.
(3) Собственикът/операторът на означената
ЕКИ съгласува операторския план по ал. 1 в
едномесечен срок от изготвянето му с минис
търа на вътрешните работи и с председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Съгласуваният операторски план по ал. 1
се утвърждава от компетентния министър.
(5) Всеки собственик/оператор на означена
ЕКИ в срок до една година въвежда в действие
мерките на утвърдения операторски план по
ал. 1 и ежегодно го актуализира.
(6) Операторският план по ал. 1 представлява
класифицирана информация.
Чл. 6. (1) Всеки собственик/оператор на
означена ЕКИ определя служител за връзка по
сигурността, който е и точка за контакт между
него и компетентния министър.
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(2) В едномесечен срок след утвърждаването
на операторския план по чл. 5, ал. 1 собствени
кът/операторът на означена ЕКИ информира
компетентния министър за лицето, определено
за служител за връзка по ал. 1.
(3) Информацията, предавана между служи
теля за връзка по ал. 1, собственика/оператора
на означена ЕКИ и компетентния министър, е
със съответното ниво на класификация съгласно
ЗЗКИ и правото на ЕС.
(4) Служителят за връзка по ал. 1 информира
незабавно съответния министър при установя
ване на рискове и заплахи за съответната ЕКИ.
Чл. 7. (1) Министърът на вътрешните ра
боти или определено от него длъжностно лице
е национална точка за контакт за Република
България по защитата на ЕКИ.
(2) Министърът на вътрешните работи или
определено от него длъжностно лице координира
въпросите по защитата на ЕКИ в Република
България с останалите държави – членки на
ЕС, и с Европейската комисия.
(3) Националната точка за контакт по ал. 1
ежегодно информира Европейската комисия за:
1. броя на означените ЕКИ по сектори и
броя на държавите членки, зависими от всяка
означена ЕКИ;
2. броя на инфраструктурите по сектори, за
които са проведени обсъждания относно пра
говете на междусекторните критерии.
Чл. 8. (1) В срок една година след означава
нето на ЕКИ компетентният министър извършва
оценка на заплахите в подсекторите с ЕКИ и
упражнява постоянен контрол.
(2) Компетентният министър на всеки две
години чрез националната точка за контакт по
чл. 7, ал. 1 представя на Европейската комисия
доклад относно видовете уязвими места, заплахи
и рискове, открити за секторите с ЕКИ.
Чл. 9. Писмена или устна информация за
защитата на критичните инфраструктури, която
е представена на други държави – членки на
ЕС, или на Европейската комисия, се използ
ва само за целите на защита на критичните
инфраструктури.

чието повреждане или разрушаване би оказало
съществено негативно влияние върху поне още
една държава – членка на ЕС. Значимостта на
това негативно въздействие се оценява чрез
взаимносвързани критерии, които включват
последствия, загуби или щети, произтичащи от
междусекторни зависимости, свързани с безо
пасността и сигурността на инфраструктурата
на енергетиката, на транспорта или на други
видове инфраструктура.
3. „Анализ на риска“ означава отчитане на
съответните сценарии за действие при различни
потенциални заплахи с цел да се извърши оценка
на уязвимостта и на евентуалните негативни
последици от нарушаването или унищожаването
на дадена критична инфраструктура.
4. „Информация, свързана със защитата на
критичните инфраструктури“ означава факти
относно дадена критична инфраструктура, ко
ито, ако бъдат оповестени и разкрити, могат
да бъдат използвани за планиране и/или за
извършване на действия с цел причиняване на
повреди или унищожаване на обекти, елементи
или инсталации от критичната инфраструктура.
5. „Защита“ означава всички дейности, целя
щи гарантиране на нормалното функциониране,
непрекъснатостта и целостта на критичните
инфраструктури с цел възпиране, намаляване,
смекчаване или неутрализиране на заплахите,
рисковете или уязвимостта им.
6. „Собственици/оператори на европейски
критични инфраструктури“ означава физиче
ски лица, юридически лица или организации,
които отговарят за инвестирането във или за
нормалното функциониране, непрекъснатостта
и целостта на определен елемент, система или
част от тях, означени като ЕКИ.
§ 2. Постановлението въвежда изисквани
ята на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от
8 декември 2008 г. относно установяването и
означаването на европейски критични инфра
структури и оценката на необходимостта от
подобряване на тяхната защита.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Критична инфраструктура“ означава
елемент, система или части от нея, които са
от основно значение за поддържането на жи
зненоважни обществени функции, здравето,
безопасността, сигурността, икономическото
или социалното благосъстояние на населението
и чието нарушаване или унищожаване би имало
значителни последици за Република България
в резултат на невъзможността да се запазят
тези функции.
2. „Европейска критична инфраструктура“
означава критична инфраструктура, разполо
жена на територията на Република България,

§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението се приема на основание
чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република
България.
§ 5. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Преходни и заключителни разпоредби
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Приложение
към чл. 1, ал. 2
Списък на секторите и подсекторите с ЕКИ
Сектор

Подсектор

І. Енер 1. Електро Инфраструктури и съоръ
гетика
енергия
жения за производство и
пренос на електроенер
гия във връзка с достав
ките на електроенергия
2. Нефт

Производство, преработ
ка, обработка, съхраня
ване и пренос на нефт по
тръбопроводи

3. Газ

Производство, преработ
ка, обработка, съхраня
ване и пренос на газ по
тръбопроводи
Терминали за втечнен
природен газ

ІІ. Транс 4. Автомобилен транспорт
порт
5. Железопътен транспорт
6. Въздушен транспорт
7. Транспорт по вътрешните водни
пътища
8. Морски превоз
1584

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДОГОВОР

за сътрудничество в областта на туризма
между правителството на Република България и правителството на Република Литва
(Одобрен с Решение № 148 от 13 март 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 14 декем
ври 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Литва, наричани
по-долу „договарящите се страни“,
Декларирайки взаимния си интерес за
развитие на взаимноизгодно сътрудничество
в областта на туризма между двете страни
на равноправна основа,
Осъзнавайки, че туризмът е важно средство
за взаимно опознаване и задълбочаване на
връзките между техните народи,
Признавайк и рол я та на т у ризма кат о
фактор за укрепване на отношенията между
двете държави,
Водени от принципите и препорък ите
на Конференцията на Обединените нации
за туризъм и международни пътувания, от
Заключителния документ на Конференцията
за сигурност и сътрудничество в Европа и от
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препоръките на Световната организация по
туризъм към Организацията на обединените
нации, законодателството на Европейския
съюз и други документи, приети от Европей
ския съюз в областта на туризма,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни подкрепят всички
форми на туризъм и взаимно сътрудничество
в областта на туризма между двете страни с
цел осигуряване на по-добро опознаване на
бита, историята и културата на двата народа.
Сътрудничеството се осъществява в съ
ответствие с к лаузите на този договор и
действащото законодателство в държавите
на договарящите се страни.
Член 2
Договарящите се страни подпомагат раз
витието на организирания и индивидуалния
туризъм, включително участието в междуна
родни конференции, симпозиуми по пробле
мите на туризма и туристически изложения.
Член 3
Договарящите се страни в съответствие
с действащото законодателство на всяка от
двете страни създават подходящи условия за
създаване и укрепване на сътрудничеството
между българските и литовските организа
ции и асоциации, участващи в развитието на
международния туризъм.
Член 4
Сътрудничеството ще бъде развивано чрез
насърчаване на:
1. Осъществяване на съвместни проекти с
оглед организиране на туристическо обслуж
ване, в т. ч. и на туристи от трети страни.
2. Създаването и развитието на търговски
компании с участие на чужди капитали.
3. Изграждане и развитие на инфраструк
тура, необходима за сътрудничеството в об
ластта на туризма.
4. Взаимни инвестиции в област та на
туризма.
5. Обмен на специалисти.
6. Организиране на изложения и бизнес
делегации.
7. Популяризиране на екотуризма.
8. Други форми на сътрудничество от
двустранен интерес в областта на туризма.
Член 5
Изпълнението на този договор се осъщест
вява от следните органи на договарящите се
страни:
От страна на правителството на Република
България – Държавната агенция по туризъм.
От страна на правителството на Република
Литва – Държавния департамент по туризъм
към Министерството на икономиката.
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Член 6
Компетентните институции на договарящи
те се страни обменят информация, свързана
с туризма, за:
1. Действащото законодателство в сферата
на сътрудничеството в областта на туризма
с други страни.
2. Действащото законодателство, свързано
с опазването на природните ресурси и кул
турното наследство, които в същото време са
и туристически атракции.
3. Статистически данни и състояние на
туристическия пазар.
4. Информация и материали от рекламен и
научноизследователски характер (проспекти,
брошури, календари, туристически рекламни
клипове, филми и др.).
Член 7
Договарящите се страни подкрепят взаим
ното сътрудничество в сферата на образова
нието и обучението на туристически кадри,
обмена на научни работници, експерти, журна
листи, както и в сферата на сътрудничеството
между институции, провеждащи изследвания
в областта на туризма.
Член 8
Договарящите се страни могат да откри
ват национални информационни офиси на
територията на другата договаряща се страна,
които няма да развиват търговски дейности
и чиято дейност се регламентира от отделно
споразумение за откриване на офиси, подпи
сано с такава цел.
Член 9
Договарящите се страни развиват взаим
но сътрудничество, отчитайки дейността на
международните туристически организации и
на основата на договореностите, постигнати
в рамките на международните организации,
на които договарящите се страни са членове.
Член 10
Договарящите се страни се съгласяват
да създадат смесена комисия, съставена от
представители на двете договарящи се страни,
която да отговаря за степента на изпълнение
на клаузите на този договор и търси решение
на проблемите, които могат да възникнат в
процеса на двустранното сътрудничество в
областта на туризма.
Комисията се състои от по 3 представи
тели на всяка от договарящите се страни и
се свиква на разменна основа в България и
в Литва.
Член 11
Договарящите се страни взаимно се ин
формират за всички изменения в действащото
им законодателство в областта на туризма,
както и за международните договори, в сила
за договарящите се страни, които биха могли
да представляват интерес за другата догова
ряща се страна.
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Член 12
Този договор влиза в сила от датата на
получаване на втората от нотите, с които
договарящите се страни взаимно се уведомя
ват по дипломатически път, че всяка от тях
е изпълнила изискванията на националното
си законодателство за влизането му в сила.
Член 13
Възникнали спорове, свързани с интер
претирането и приложението на настоящия
договор, се решават по пътя на консултации
и преговори между договарящите се страни.
Член 14
Този договор се сключва за период от пет
години, като действието му се подновява за
следващ петгодишен период, освен ако някоя
от договарящите се страни не информира
другата за намерението си да го денонсира в
писмена форма минимум шест месеца преди
изтичане срока на договора.
Изменения и допълнения на този договор
се извършват с писмено споразумение между
договарящите се страни и влизат в сила по
реда на чл. 12.
Прекратяването на този договор няма да
повлияе на правата и задълженията, догово
рени по време на неговото действие.
Този договор се подписа във Вилнюс на
16 март 2009 г. в два еднообразни екзем
пляра на български, литовски и английски
език, като и трите текста имат силата на
оригинал. В случай на разногласие при тъл
куването на договора меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Анелия Крушкова,
председател на
Държавната агенция
по туризъм
1269

За правителството на
Република Литва:
Дайнюс Крейвис,
министър на
икономиката

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия за
полицейско сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 603 от 2 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
10 декември 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия, нари
чани по-нататък „страните“,
водени от желанието да засилят двустран
ните отношения и да задълбочат полицейското
сътрудничество,
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отчитайки важността на полицейското
сътрудничество за защитата на националната
сигурност и обществения ред,
водени от желанието да противодействат
ефективно на трансграничната престъпност,
в стремежа си все повече да активизират и
усъвършенстват полицейското сътрудничество,
зачитайки целите и принципите на меж
дународноправните споразумения, които са
ратифицирани от държавите на страните,
както и резолюциите на Организацията на
обединените нации и нейните специализирани
организации в сферата на противодействие
на престъпността,
вземайки предвид разпоредбите на Кон
венцията за полицейско сътрудничество в
Югоизточна Европа, наричана по-нататък
„конвенцията“, както и националните зако
нодателства на страните, и
по-специално на основание чл. 34, параг
раф 1 от конвенцията
се споразумяха за следното:
Г л а в а

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Цел
Целта на това споразумение е укрепване на
сътрудничеството между страните при предот
вратяване на заплахите за обществения ред
и сигурността и в борбата с престъпността.
Член 2
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните за
изпълнение на това споразумение са:
От страна на правителството на Република
България:
– Министерството на вътрешните работи.
От страна на правителството на Република
Сърбия:
– Министерството на вътрешните работи.
(2) Страните взаимно се информират от
носно промените в състава на техните ком
петентни органи.
(3) В рамк ите на свои те п равомощи я
компетентните органи си сътрудничат пряко
и договарят специфични форми на сътрудни
чество и средства за комуникация.
Член 3
Области на сътрудничество
(1) В съответствие с националното си
законодателство страните си сътрудничат в
предотвратяването и разкриването на:
1. терористични актове;
2. организирана престъпност;
3. незаконен трафик на наркотични веще
ства и прекурсори;
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4. нелегална миграция – нелегално транс
портиране на хора през държавната граница,
нелегално пребиваване на лица, нарушаване
на визовия режим и злоупотреби с паспорти;
5. трафик на хора;
6. престъпления срещу живота, здравето,
свободата на личността и срещу човешкото
достойнство;
7. престъпления срещу собствеността;
8. отвличане с цел откуп;
9. изнудване;
10. незаконно производство, трафик и при
тежаване на взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси, химически, биологич
ни, ядрени и радиоактивни материали, стоки
и технологии с възможна двойна употреба,
военни материали, оборудване и компоненти,
както и други материали и оборудване, които
могат да бъдат използвани за оръжия за масово
унищожение, и други общоопасни средства;
11. незаконно присвояване и нелегален
трафик на моторни превозни средства, из
мама и използване на подправени документи
за тази цел;
12. контрабанда на акцизни стоки;
13. фалшифициране на парични средства,
ценни книжа и марки, както и други непарич
ни платежни инструменти, които не са ценни
книжа, както и тяхното разпространение или
използване;
14. финансови операции и други дейности,
свързани с извличането на облаги от престъ
пления (изпиране на пари);
15. прест ъплени я срещ у икономиката,
търговията, паричната и кредитната система;
16. кражби и незаконна търговия с предмети
с културна и историческа стойност, произве
дения на изкуството, благородни метали и
минерали и други ценни предмети;
17. престъпления срещу околната среда;
18. компютърни престъпления.
(2) По взаимно съгласие страните си оказват
също така взаимна помощ в борбата срещу
други престъпления, които са предвидени в
националното им законодателство.
Член 4
Форми на сътрудничеството
С цел осъществяване на сътрудничест
во в предотвратяването и разкриването на
престъпленията в областите, дефинирани с
това споразумение, страните в съответствие
с националното законодателство:
1. се информират взаимно относно данни за
лица, свързани с организираната престъпност,
и техните връзки, престъпните организации и
групи, типичното поведение на извършителите
и групите, фактите, особено тези, свързани с
времето, мястото и начина на извършване на
престъпленията, предметите на престъпление,
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специфичните обстоятелства и разпоредбите на
наказателното право, които са били нарушени,
и за мерките, взети с цел предотвратяването
и пресичането на тежките престъпления;
2. се подпомагат взаимно при извършва
нето на оперативно-издирвателни дейности,
оказват си организационна и друг вид помощ;
3. се подпомагат взаимно в издирването на
лица, заподозрени в извършването на престъп
ления, и лица, срещу които има образувано
наказателно производство или влязла в сила
присъда лишаване от свобода;
4. си сътрудничат за установяване на або
натите и ползвателите на телефонни линии,
собствениците и ползвателите на моторни
превозни средства и информация, свързана
с лица, подлежащи на регистрация;
5. си предоставят копия от официални до
кументи и извършват координирани действия
във връзка с разкриването и документирането
на престъпления;
6. си сътрудничат за издирване на изчез
нали лица и при извършването на дейности,
свързани с идентификацията на лица или
трупове с неустановена самоличност;
7. си сътрудничат при издирване на вещи,
предмети и средства на престъпления, вкл.
и на моторни превозни средства;
8. си оказват взаимно персонална, техниче
ска и организационна помощ при разкриване
на извършителите на престъпления;
9. обменят информация и опит, свързани
с методите и новите форми на престъпна
дейност;
10. когато е необходимо, провеждат работни
срещи с цел подготовката и координирането
на мерки, свързани с разкриването на кон
кретни престъпления;
11. обменят информация за резултатите
от криминалистичните и криминологиче
ските изследвания върху престъпленията,
практиката на наказателното преследване,
работните методи, изследователските техники
и приложенията на средствата и методите с
цел по-нататъшното им развитие;
12. организират съвместни обу чения и
обмен на експерти от съответните области
с цел професионално обучение; обменят ин
формация за учебните планове и програми
на полицейските образователни институции.
Член 5
Условия за сътрудничество
(1) Компетентният орган на замолената
страна предоставя информация при поискване
на компетентния орган на молещата страна
в съответствие с разпоредбите на това спо
разумение.
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(2) Молбата за информация или помощ се
изпраща в писмен вид, освен ако не е дого
ворено друго.
(3) Компетентният орган на страната може
по своя инициатива да предостави на компе
тентния орган на другата страна информация,
която може да е полезна при разкриването,
предотвратяването и изясняването на прес
тъпление, ако прецени, че въпросната инфор
мация е в интерес на другата страна.
(4) Компетентният орган на замолената
страна изпълнява молбата без отлагане. Може
да бъде поискана допълнителна информация,
ако се прецени, че е необходимо за изпълне
нието на молбата.
Член 6
Отказ от изпълнение на молба за сътрудничество
(1) Всяка страна може да откаже, напълно
или частично, да предостави информация
или помощ, ако прецени, че изпълнението
на същата може да застраши суверенитета
є, сигурността или друг важен интерес или
в случай че молбата не е в съответствие с
нейното национално законодателство, или
ако изпълнението є противоречи на нейното
национално законодателство или междуна
родни задължения.
(2) Компетентните органи се информират
в писмен вид в случай на отказ на молба за
информация или помощ, като излагат при
чините.
Г л а в а

І І

ОТДЕЛНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 7
Борба с нелегалния трафик на наркотични
вещества и прекурсори
В областта на борбата с нелегалния трафик
на наркотични вещества и прекурсори и в
съответствие със своето национално законода
телство и разпоредбите на това споразумение
страните:
1. обменят информация и данни за лица,
които участват в нелегалния трафик на нарко
тични вещества и прекурсори, транспортните
маршрути, средства на транспорт, произход,
производство и съхранение, оперативни ме
тоди, както и други детайли, свързани с този
вид престъпления, когато са необходими за
тяхното разкриване;
2. си предоставят информация за обичай
ните и нови методи и маршрути на нелегална
търговия на наркотични вещества и прекур
сори, както и съответните опит и данни;
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3. предприемат координирани мерки за
предотвратяване на нелегалното производство
и нелегалния трафик на наркотични вещества
и прекурсори;
4. си предоставят мостри на наркотични
вещества и прекурсори, суровини и полупро
дукти, използвани за тяхното производство;
5. обменят резултати от оперативно-техни
чески разследвания на нелегален трафик на
наркотици и употреба на наркотици;
6. обменят информация и данни във връз
ка с преминаването на легалната търговия с
наркотични вещества и прекурсори в неле
гална в контекста на възможностите за борба
срещу нея.
Член 8
Борба с трафика на хора и нелегалната миграция
За пресичане на трафика на хора и неле
галната миграция страните обменят инфор
мация, опит и данни, получени от дейностите
в борбата с трафика на хора и нелегалната
миграция, в съответствие със своето наци
онално законодателство и разпоредбите на
това споразумение и по-конкретно:
1. предоставят си информация за лица,
организатори, извърши тели и методи на
престъпните групи за нелегално организирано
пресичане на лица през държавните граници,
канали на нелегалната миграция и особено
данни, свързани с трафика на хора;
2. предоставят си информация за случаи на
фалшифициране и използване на фалшиви и
подправени документи за пътуване и престой
извън границите на страната;
3. обменят аналитични и други релевантни
материали;
4. обменят информация за нормативните
документи на националното си законодател
ство за движението и престоя на чужденците.
Член 9
Изпращане на офицери за връзка
(1) На основание чл. 9, параграф 1 от кон
венцията страните договарят изпращането
на офицери за връзка от едната страна към
правоприлагащите органи на другата страна.
Офицерите за връзка могат да бъдат команди
ровани за определен или неопределен период от
време. В съответствие с националното законо
дателство на страните аташето по вътрешните
работи, акредитирано към дипломатическия
корпус на приемащата страна, също може да
изпълнява функциите на офицер за връзка.
(2) Целта на изпращането на офицери за
връзка е да се засили и подобри процесът на
сътрудничество между страните, по-конкрет
но при:

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

1. обмена на информация за целите на
предвидените в това споразумение форми на
полицейско сътрудничество;
2. изпълнението на молби за взаимна поли
цейска помощ по наказателноправни въпроси;
3. осъществяването на сътрудничество,
свързано с прилагането на споразуменията
за обратно приемане;
4. предоставянето на информация, необ
ходима за изпълнение на задълженията на
съответните структури, ангажирани с превен
цията на заплахи за обществения ред;
5. по линия на задълженията на органите,
отговарящи за граничния контрол.
(3) Офицерът за връзка притежава кон
с ул тат и вн и фу н к ц и и за под пома га не на
компетентните органи по прилагане на това
споразумение и не е овластен да осъществява
независимо мерки за превенция и правоохра
нителна дейност.
(4) Офицерът за връзка изпълнява задъл
женията си в съответствие с инструкциите на
изпращащата страна и на приемащата стра
на. Офицерът за връзка информира редовно
приемащата страна за дейността си.
(5) Компетентните органи на страните
могат да постигнат допълнителна уговорка,
съгласно която офицерът за връзка на една
от страните, действащ в трета държава, ще
представлява интересите на другата страна
в тази държава.
Член 10
Сътрудничество в областта на обучението и
квалификацията
Страните си сътрудничат в областта на
обучението и квалификацията на служителите,
по-специално чрез: определяне на лица за кон
такт, провеждане на консултации, планиране
и провеждане на съвместни срещи, с оглед
определяне на общи действия по обучението
и квалификацията на служителите във връзка
с прилагането на това споразумение.
Член 11
Съвместни екипи за провеждане на координирани оперативно-издирвателни действия
(1) При необходимост компетентните орга
ни на страните сформират съвместни екипи
за провеждане на координирани оперативноиздирвателни действия.
(2) Служители на едната страна имат под
помагащи и консултативни функции с цел
засилване на сътрудничеството при провеж
дане на действия на територията на другата
страна, без да упражняват независимо суве
ренни правомощия.
(3) Когато служители на едната страна
действат на територията на другата страна,
те имат право да носят униформите, служеб
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ните си оръжия и други помощни средства,
освен ако страната, на чиято територия се
осъществява дейността, не заяви, че това не
е позволено или е допустимо само при опре
делени условия.
(4) Употребата на служебно оръжие се
разрешава само при самоотбрана.
(5) Координираните оперативно-издирва
телни действия по параграф 1 се извършват
при спазване на националното законодателство
на страната, на чиято територия се извършват.
(6) Условията за извършване на координи
раните оперативно-издирвателни действия по
параграф 1 се договарят между компетентните
органи на страните.

работи на Република България и на Дирекция
„Гранична полиция“ на Министерството на
вътрешните работи на Република Сърбия.
(3) Смесените патрули могат да бъдат сфор
мирани както на територията на Република
България, така и на територията на Република
Сърбия за извършване на действия в зона с
дълбочина 10 км от линията на държавната
граница.
(4) Смесените патрули могат да се осъщест
вяват пеша или чрез използване на моторни
превозни средства.

Член 12
Сътрудничество в съвместни контактни
центрове

(1) Основните задачи при осъществяване
на смесените патрули са предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления и
нарушения, по-специално свързани със:
1. нелегалната миграция, трафика на хора
и свързаните с тях престъпления;
2. незаконния трафик на огнестрелни оръ
жия, боеприпаси, взривни вещества и други
общоопасни средства;
3. моторни превозни средства;
4. обществения ред и сигурността.
(2) При изпълнение на задачите по пара
граф 1 служителите, участващи в смесените
патрули, осъществяват следните дейности:
1. наблюдение на българо-сръбската сухо
земна държавна граница;
2. извършване на оперативно-издирвателна
и информационно-аналитична дейност по
отношение на лица, за които има данни, че
осъществяват престъпна дейност;
3. установяване, наблюдение, контрол и
пресичане дейността на лица, за които има
данни, че участват в престъпления, свързани
с обществения ред и сигурността;
4. извършване на проверки на лица, стоки
и превозни средства, включително и на свър
заната с тях документация;
5. придобиване и обмен на информация,
свързана с данни за приготовление или из
вършване на престъпление или нарушение;
6. оп т и м изи ра не на и нформа ц ион н и я
обмен в реално време при констатиране на
престъпления и нарушения, за подпомагане
на смесени операции, извършвани по силата
на споразумението, както и предприемане
на съответните мерки, в рамките на техните
правомощия.

Сътрудничеството между страните в гра
нично-митническата област ще се регламен
тира чрез ск лючването на Споразу мение
между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия за
изграждане и функциониране на съвместен
контактен център за полицейско и митническо
сътрудничество.
Член 13
Други форми на сътрудничество
Прилагането на формите на сътрудничест
во, предвидени в чл. 10 (защита на свидете
ли), чл. 15 (контролирани доставки), чл. 16
(разследвания под прикритие за разследване
на престъпления), чл. 17 (разследвания под
прикритие за предотвратяване на престъпле
ния), чл. 18 (молба за събиране на доказател
ства в случай на непосредствена опасност),
чл. 19 (молба за обиск) и чл. 27 (съвместни
екипи за разследване) от конвенцията, се
осъществява в рамките на правната помощ
по наказателноправни въпроси в съответ
ствие със законодателството на страните и
международните договори, които са в сила
за страните.
Г л а в а

І І І

СМЕСЕНИ ПАТРУЛИ
Член 14
Сформиране на смесени патрули
(1) На основание чл. 28, параграф 1 от
конвенцията с тази глава се определят редът
за сформиране и условията за осъществяване
на смесени патрули за наблюдение на общата
държавна граница между Република България
и Република Сърбия.
(2) Смесените патрули се сформират от
служители на Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните

Член 15
Основни задачи и дейности

Член 16
Права и задължения на служителите
(1) При изпълнение на поставените им
задачи служителите, участващи в смесените
патрули, извършват действия при спазване на
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националното си законодателство и законода
телството на държавата, на чиято територия
действат.
(2) Смесените патрули се ръководят от
служител на страната, на чиято държавна
територия се осъществява патрулът. Остана
лите участници в смесения патрул са длъжни
да спазват разпорежданията на ръководителя.
(3) Всеки един от служителите, участващи
в патрула, предприема всички необходими
мерки за осигуряване на безопасността и си
гурността на другите служители, включително
и при крайна необходимост.
(4) Преминаването на съседна територия
за началото на планираното мероприятие се
осъществява през ГКПП. По време на па
трулирането, когато конкретната обстановка
налага, държавната граница може да се пре
минава на място, определено от служителя,
ръководещ патрула, като за това се уведомя
ват ръководителите на структурните звена,
в чиито зони за отговорност се осъществява
преминаването.
(5) При смяна на територията, на която
служителите действат, се сменя и ръковод
ството на патрула при спазване на условията
по параграф 2. При патрулиране с моторно
превозно средство ръководството на смесения
патрул се сменя независимо от собствеността
на моторното превозно средство.
(6) По време на осъществяване на смесе
ните патрули служителите носят служебна
у ниформа, слу жебно оръж ие, тех ническ и
средства и оборудване и помощни средства.
Служебното оръжие се носи от членовете на
смесените патрули с разрешение съгласно
законодателството на държавата, на чиято
територия се извършва дейността. Служебното
оръжие може да се използва на територията
на съседната държава само в случаите на
неизбежна отбрана.
(7) Служителите, които патрулират, трябва
във всеки един момент да могат да представят
служебната си карта, удостоверяваща принад
лежността им към съответната служба.
(8) Спирането, разпитването и задържане
то на лица се извършва от служителите на
страната, на чиято територия се осъществява
смесеният патрул.
(9) В случай че служител, участващ в
смесен патрул, внезапно заболее или му бъде
нанесена телесна повреда на територията на
съседната държава по време на изпълнение
на служебните задължения, тогава страната,
на чиято територия се осъществява смесеният
патрул, организира оказването на първа ме
дицинска помощ на пострадалия служител.
(10) В случай че служител, участващ в
смесен патрул, загине на територията на съ
седната държава по време на изпълнение на
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служебните задължения, тогава се изплаща
обезщетение в собствената държава съгласно
действащото законодателство на държавата,
към която принадлежи починалият.
(11) При случай на извършване на незаконни
действия от страна на служител, участващ в
смесен патрул, на територията на съседната
държава компетентните органи на държава
та, на чиято територия е действал смесеният
патрул, следва да уведомят служебното ръко
водство на извършителя за предприемане на
необходимите мерки съгласно националното
законодателство на държавата, към която
принадлежи извършителят.
Член 17
Правомощия на ръководителите на смесените
патрули
Ръководителят на смесените патрули:
1. осъществява ръководство и координация
на патрула;
2. отговаря за качественото изпълнение на
поставените задачи;
3. отговаря за реда и дисциплината на
състава на патрула;
4. следи за спазването на правилата и об
ществения ред;
5. организира взаимодействието с други
компетентни органи;
6. издава разпореждания и дава указания
на участниците в патрула и на граждани,
когато това се налага за изпълнението на
поставените задачи;
7. уведомява участниците в патрула за
възложени допълнително задачи по време на
патрулирането;
8. незабавно уведомява компетентните
органи за отклонения от мястото и изпълне
нието на поставените задачи;
9. след приключване на дейността изготвя
доклад за резултатите от изпълнението на
поставените задачи по взаимно договорен
образец; докладът се изготвя в два екземпляра
на официалните езици на двете страни.
Член 18
Организиране на смесените патрули
(1) Подготовката за осъществяване на
смесените патрули обхваща:
1. предварително предложение, отправено
по факс или електронна поща, от едната страна
за сформиране на смесени патрули;
2. провеждане на смесени срещи между
представители на компетентните органи на
двете страни за съгласуване на ежемесечни
план-графици за осъществяване на смесени
патрули.
(2) В план-графиците по параграф 1, т. 2
от този член се съдържа най-малко следната
информация:
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1. брой на смесените патрули за месеца;
2. брой на служители, участващи в патру
лирането, като те не могат да бъдат по-малко
от двама за всяка от страните; преди нача
лото на осъществяване на смесения патрул
страните си предоставят списък с имената на
служителите, които ще участват в патрула;
3. определяне на ръководител на патрула;
в случай на патрулиране на територията на
двете страни се определя и ръководителят,
който ще поеме ръководството на служите
лите при смяна на територията на действие;
4. район на действие на патрула;
5. дата и продължителност на смесения
патрул;
6. данни за транспортните средства, които
ще се използват по време на патрулирането;
7. местата, през които участниците в патру
ла ще преминават границата, за да достигнат
територията на съседната държава;
8. определяне на лица за контакт за подпо
магане на координацията и управлението на
взаимодействието, които са на разположение
24 часа в денонощието.
(3) В случай, когато оперативната обста
новка налага, или при неблагоприятни ме
теорологични условия планираните патрули
могат да бъдат отменени или отложени, за
което страните взаимно се информират.
(4) При необходимост, за предотвратяване
на заплахи за сигурността на общата граница,
могат да се осъществяват смесени патрули из
вън предварително съгласувания план-график.
(5) Всяка една от страните може едно
странно да прекрати участието си в смесените
патрули, като уведоми другата страна за това.
(6) Всяка страна осигурява за целите на
дейността на смесения патрул необходимите
телекомуникационни средства за връзка с
оперативните дежурни части.
(7) Страната, на чиято държавна територия
се осъществява патрулирането, предоставя на
служителите на другата страна необходимите
телекомуникационни средства за връзка с
останалите участници в патрула.
(8) Всяка страна осигурява служители с
необходимата професионална подготовка и
опит, имащи добри познания по официалния
език на другата страна или по английски език.
(9) Всяка страна осигурява провеждането
на общ предварителен инструктаж на своите
служители за техните правомощия, времето
и мястото на явяване за участие в смесен
патрул. Страната, на чиято територия ще
се осъществява дейността, организира про
веждането на непосредствен инструктаж на
смесения патрул, като:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

1. се проверява личният състав и матери
алното осигуряване на патрула;
2. се проверява изправността на транспорт
ните, телекомуникационните и помощните
средства, както и на служебното оръжие;
3. се запознават участниците в патрула
с местността, оперативната обстановка, по
ставената задача, маршрута на движение и
допълнителните особености при наблюдението
и контрола.
Член 19
Оценка на дейността на смесения патрул
(1) На всеки три месеца представители
на компетентните органи на двете страни
изготвят съвместно анализ за резултатите
от съвместните дейности по патрулирането.
(2) Компетентните органи на двете страни
изготвят едногодишни оценки на дейността
на смесените патрули, в които се отразяват
пречките, които възпрепятстват дейността на
патрулите, пропуските и решения за тяхното
отстраняване.
Член 20
Обучение
(1) Страните организират съвместно прак
тическо обучение за служителите по спазване
на приложимото законодателството в случаите
на осъществяване на смесени патрули.
(2) Два пъти в годината компетентните
органи на страните провеждат практичес
ки занятия по осъществяване на смесени
патрули за повишаване квалификацията на
служителите.
Г л а в а

І V

ОТГОВОРНОСТ
Член 21
Гражданска отговорност
(1) Когато за целите на това споразуме
ние служители на едната страна действат на
територията на другата страна, всяка страна
носи отговорност за щетите, нанесени от
нейните служители при осъществяване на
техните действия, съгласно законодателството
на страната, на чиято територия действат.
(2) Страната, на чиято територия са на
несени щетите по ал. 1, възстановява или
осигурява компенсация за тези щети според
условията, приложими за вреди, причинени
от собствените є служители.
(3) Страната, чиито служители са нанес
ли щета на лице на територията на другата
страна, възстановява изцяло на последната
сумите, платени на пострадалите или на
представляващите ги лица.
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Член 22
Наказателна отговорност
Служителите, действащи по силата на
това споразумение на територията на другата
страна, се третират по същия начин както
служителите на страната, на чиято територия
се осъществяват действията по отношение
на престъпленията, които могат да бъдат
извършени от тях или срещу тях, освен ако
не е предвидено друго в друго споразумение
с обвързващ характер за страните.
Г л а в а

V

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧ
НИТЕ ДАННИ
Член 23
Защита на информацията
(1) Всяка страна гарантира, че обменената
информация, с изключение на тази, която е из
рично маркирана като обществено достъпна, е
предмет на защита като служебна информация
съобразно националното є законодателство.
(2) С т ра н и т е обмен я т к ласифи ц и ра на
информация след сключването на споразу
мение за обмен и защита на класифицира
ната информация съгласно националното си
законодателство.
(3) Предоставянето на информация, ма
териали, данни и техническо оборудване,
получени в рамките на действието на това
споразумение, на трета страна става само с
изричното предварително писмено съгласие
на компетентния орган на замолената страна.
Член 24
Защита на личните данни
По отношение на обработката на лични
данни в изпълнение на това споразумение
страните осигуряват ниво на тяхната защита
в съответствие с разпоредбите на Конвенция
№ 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г.
за защита на лицата при автоматизираната
обработка на лични данни и Препоръка № R
(87) 15 на Комитета на министрите към
държавите членки, регулираща използване
то на лични данни в полицейския сектор.
Съобразно националното си законодателство
и релевантните разпоредби на конвенцията
компетентните органи на страните прилагат
следните изисквания за защита на личните
данни:
1. компетентният орган на молещата стра
на може да използва данните единствено за
целта и съгласно условията, определени от
компетентния орган на замолената страна;
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2. компетентният орган на молещата стра
на дава, при поискване, на компетентния
орган на замолената страна информация за
използването на предоставените данни и по
стигнатите резултати;
3. страната предоставя лични данни само
на компетентния орган, определен от другата
страна;
4. компетентният орган на замолената
страна гарантира верността и актуалността на
изпратените данни; в случай че впоследствие
се установи, че са били предадени неверни
данни или данни, които не е трябвало да бъ
дат предоставяни, молещата страна трябва да
бъде незабавно уведомена; молещата страна
коригира данните или в случай че данните
не е трябвало да бъдат предоставени, ги
унищожава;
5. когато предоставя данните, компетент
ният орган на замолената страна уведомява
другата страна за унищожаването или залича
ването на данните в съответствие със своето
национално законодателство; независимо от
срока на съхранение данните за засегнатото
лице трябва да бъдат унищожени или зали
чени, когато вече не са необходими за целта,
за която са били предоставени; компетент
ният орган на замолената страна трябва да
бъде информиран за унищожаването или
заличаването на предоставените данни и за
причините за това; в случай на прекратява
не действието на това споразумение всички
получени въз основа на него данни трябва да
бъдат унищожени;
6. страните водят отчет за предаването,
получаването, заличаването или унищожа
ването на лични данни;
7. компетентният орган на страната има
задължението да защитава ефикасно личните
данни от неоторизиран достъп, загуба, раз
пространяване, промяна или унищожаване;
8. в случай на нерегламентиран достъп или
разпространение на предоставените данни по
лучаващият компетентен орган на молещата
страна е длъжен да уведоми незабавно изпра
щащия компетентен орган за обстоятелствата,
при които е настъпил нерегламентираният
достъп или разпространение, за обема на ин
формацията, станала предмет на нерегламен
тирания достъп или разпространение, както
и за предприетите мерки за предотвратяване
на подобни ситуации в бъдеще;
9. лични данни могат да се предоставят
на трета страна само с изричното писмено
съгласие на изпращащия компетентен орган
на замолената страна; изпращането на ин
формация на други органи със същите цели
е допустимо само след получаване на предва
рително писмено съгласие на страната, която
е предоставила данните.
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Член 29
Разрешаване на спорни въпроси

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 25
Смесена комисия
(1) Страните създават смесена комисия,
съставена от най-малко трима представители
на всяка страна, с цел изпълнение на сътруд
ничеството, предвидено с това споразумение.
(2) Страните се информират своевременно
за състава и за всички промени в състава на
смесената комисия.
(3) Всяка страна може да инициира срещи на
смесената комисия в случай на необходимост.
(4) Смесената комисия се среща последо
вателно в Република България и Република
Сърбия.
(5) Смесената комисия приема свои про
цедурни правила.
Член 26
Разпоредби за прилагане на споразумението
(1) На основата и в рамките на това спо
разумение компетентните органи на страните
могат да подписват протоколи или други до
кументи за прилагане на това споразумение.
(2) Компетентните органи на страните
взаимно си предоставят списък, съдържащ
компетентните структури на централно, регио
нално и местно ниво и техните правомощия
по изпълнението на това споразумение, както
и данните им за контакт. Списъкът своевре
менно се актуализира в случаи на промяна
в наименованията, правомощията и данните
за контакт.
(3) Компетентните органи на страните
взаимно договарят образеца по чл. 17, т. 9 от
това споразумение.
Член 27
Езици
(1) За прилагането на това споразумение
компетентните органи на страните използват
български, сръбски или английски език.
(2) Молбите, които се изпращат по силата
на това споразумение, се изписват на езика на
замолената страна. При невъзможност молба
та да бъде написана на езика на замолената
страна молбата се изписва на английски език.
Член 28
Разходи
Страните поемат самостоятелно разходи
те си, които произтичат от изпълнението на
споразумението, освен ако не е договорено
друго за конкретни случаи.
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Различия относно тълкуването или прила
гането на това споразумение се уреждат чрез
консултации и преговори между компетент
ните органи на страните.
Член 30
Отношение към други международни договори
Това споразумение не засяга правата и
задъл жени ята на ст раните, произтичащи
от други международни договори, по които
техните държави са страни.
Член 31
Влизане в сила, изменения и прекратяване
(1) Това споразумение се сключва за нео
пределен период от време и влиза в сила на
датата на получаване на последното уведомле
ние, с което страните взаимно се уведомяват
по дипломатически път за изпълнението на
своите вътрешноправни процедури, необхо
дими за влизането му в сила.
(2) Всяко изменение или допълнение на
споразумението влиза в сила по реда, пред
виден в ал. 1 на този член.
(3) Всяка от страните може по всяко време
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление, изпратено по дипломатически
път. Прекратяването влиза в сила 6 месеца
след датата на получаване на предизвестието
от другата страна.
(4) От датата на влизане в сила на това
споразумение се прекратява действието на
Меморандума между правителството на Ре
публика България и правителството на Ре
публика Сърбия за сътрудничество в борбата
срещу тероризма, организираната престъпност,
незаконния трафик на наркотични вещества
и прекурсори, нелегалната миграция и дру
ги престъпления, подписан на 26 септември
2003 г. в София.
Подписано в София на 20 май 2010 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
сръбски и английски език, като всички тек
стове са еднакво автентични. В случай на
различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
зам. министър-	
председател и
министър на
вътрешните работи
1224

За правителството на
Република Сърбия:
Ивица Дачич,
зам. министърпредседател и
министър на
вътрешните работи
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Наредба за изменение на Наредба № Iз-1959
от 2007 г. за определяне на първоначалния
максимален размер на контролните точки
на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка
на нарушенията на правилата за движение
по пътищата, за които се отнемат (ДВ, бр. 4
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 11, 12, 13, 14 и 15 се
отменят.
§ 2. В чл. 5 думите „Столична и областните
дирекции „Полиция“ се заменят със „съот
ветната областна дирекция на МВР“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
1316

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА

за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите
необлагодетелствани райони
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за дейността на животновъдните
стопанства в планинските и другите необла
годетелствани райони.
Чл. 2. (1) Животновъдните стопанства за
отглеждане на селскостопански животни в
планински райони и други необлагодетелства
ни райони се класифицират в три категории:
1. лично стопанство;
2. фамилна ферма;
3. промишлена ферма.
(2) В планинските райони попадат земли
щата на населените места, които отговарят
поне на един от критериите, посочени в чл. 3
от Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториал
ния им обхват (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
Чл. 3. (1) Личното стопанство е животно
въден обект, в който се отглеждат животни
с цел добив на суровини и храни за лична
консумация.
(2) Фамилната ферма по смисъла на тази
наредба е животновъден обект, в който жи
вотните се отглеждат по традиционния за
региона начин, а производствените процеси
се изпълняват от членовете на една фамилия
без използване на наемен труд. Наемен труд
е допустим само за извършване на сезонни
полеви дейности.
(3) Фамилната ферма за отглеждане на
селскостопански животни:
1. отговаря на изискванията на чл. 2, 3, чл. 4,
ал. 1, т. 2, 3 и 7 от Наредба № 44 от 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към
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животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от
2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г., бр. 40, 48 и 90
от 2008 г. и бр. 50 от 2010 г.);
2. разполага с отделно помещение за изми
ване, дезинфекция и съхранение на инвентара
за обслужване на животните и помещение за
съхранение на млякото до предаването му за
преработка, което отговаря на нормативната
уредба за ветеринарно-санитарните и хигиен
ните изисквания при добива на сурово мляко.
(4) Промишлената ферма в планинските
и другите необлагодетелствани райони от
говоря на изискванията на Наредба № 44 за
ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.
Чл. 4. (1) Животновъдните стопанства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се регистрират съгласно
чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, а промишлените ферми по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Стопанствата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2
трябва да осигуряват необходимия микрокли
мат и да отговарят на условията за хуманно
отношение при отглеждане на селскостопан
ските животни съгласно Наредба № 40 от
2008 г. за условията за отглеждане на сел
скостопански животни, съобразени с техните
физиологически и поведенчески особености
(ДВ, бр. 106 от 2008 г.).
(3) Новоизграждащите се животновъдни
стопанства, които са в регулация, трябва да
са на разстояние минимум 15 м от парцел
ната граница.
(4) Местата за временно съхранение на обор
ския тор в личното стопанство и фамилната
ферма и торосъбирателните площадки в про
мишлените ферми се изграждат на разстояние
не по-малко от 10 м от естествени водоеми или
изградени за битови нужди водохранилища.
Чл. 5. (1) Според начина на проектиране
и изграждане сградите в животновъдните
стопанства за отглеждане на селскостопански
животни в планински и други необлагодетел
ствани райони са:
1. закрити;
2. полуоткрити;
3. открити.
(2) Сградите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 трябва
да осигуряват условия, обезпечаващи опти
мална жизнена среда, според специфичните
изисквания на породата.
(3) Когато технологията на отглеждане на
животните изисква отглеждането им за период,
по-дълъг от 180 дни, извън животновъдното
стопанство, собственикът води дневник, в
който отбелязва периода за използване на
стопанството и извеждането им на пасище.
Чл. 6. При целогодишно отглеждане на
селскостопанските животни на паша соб
ствениците на обектите трябва да осигуряват
съоръжения за съхранение на фуража за из
хранване на животните през зимния период.
Чл. 7. При отглеждане на млечни животни
в планинските и другите необлагодетелствани
райони животните може да се доят на паси
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щето, като произведеното сурово мляко се
транспортира до фермата и/или млекосъби
рателния пункт до 2 часа от добива съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 ап
рил 2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински
произход (обн., OB, бр. L 139 от 30.04.2004 г.).
Чл. 8. (1) При пасищно отглеждане на
селскостопанските животни фермерите при
лагат ротационен принцип на използването
на пасищата с цел опазване на тревостоя и
осигуряване на необходимата пасищна норма
за животно.
(2) Пасищната норма се определя от про
дължителността на пасищния период, днев
ната дажба от зелена маса, средния добив на
зелена маса от декар пасище и количеството
неизпасана тревна маса.
(3) За да бъдат подпомагани собствениците
на животновъдните стопанства в планински
те и необлагодетелстваните райони, трябва
да поддържат използваните от тях пасища
в добро земеделско и екологично състояние
в съответствие с изискванията по раздел V
на Наредба № 5 от 2010 г. за условията за
допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоян
ни пасища (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм.,
бр. 34 от 2010 г.).
Чл. 9. При извършване на директни дос
тавки на малки количества суровини и храни
от животински произход до краен потреби
тел стопанствата от планинските и другите
необла г оде т елс т ва н и ра йон и изп ъ л н я ват
изискванията на Наредба № 26 от 2010 г. за
специфичните изисквания за директни достав
ки на малки количества суровини и храни от
животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.).
Чл.10. Собствениците на животновъдни
стопанства в планинските и другите необла
годетелствани райони водят:
1. регистър, в който вписват номерата на
ушните марки на животните, отглеждани на
пасището, датата на изкарване и приблизител
ната дата на прибиране от пасището, както и
номера на пасището или името на местността;
2. дневник за извършените ветеринарно
медицински мероприятия.
Чл. 11. (1) Заплождането на животните
трябва да протече в оптимални срокове, без
да се затруднява отглеждането на приплодите
и да се осигури оптималното им развитие.
(2) При естествено покриване трябва да се
използват мъжки разплодни животни, показ
вали отрицателни резултати при изследване за
туберкулоза, бруцелоза, ензоотична левкоза,
лептоспироза и инфекциозен ринотрахеит
за бици, бруцелоза и заразен епидидимит за
кочове и бруцелоза за пръчове. Тези животни
могат да се използват максимум две последо
вателни години в едно стадо с цел избягване
на стихийното родствено покриване.
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(3) Мъжки разплодни животни, които не
отговарят на изискванията на ал. 2, не тряб
ва да бъдат допускани в стадо с наличие на
женски животни.
(4) За изкуствено осеменяване и естествено
покриване се използват само мъжки разплодни
животни, вписани в Националния регистър на
мъжките разплодни животни в съответствие с
чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството.
Чл. 12. (1) Животновъдните стопанства в
планинските и другите необлагодетелствани
райони се подпомагат от национални, евро
пейски и други фондове за компенсиране на
допълнителните разходи по извършване на
дейността при неблагоприятни условия и с цел
стимулиране поддържането и съхранението
на планинските агроекосистеми, съхраня
ване на местните традиции, бит, култура и
ландшафт, местни породи животни съгласно
общите условия и ред на определените схеми
за финансиране.
(2) Финансово подпомагане се предоставя
на промишлени и фамилни ферми, отгова
рящи на изискванията на чл. 3, отглеждащи
животни от традиционни за региона местни
автохтонни и млечни породи или месодайни
породи, с продължителност на пасищния
период не по малко от 90 дни в годината.
(3) Списъкът на породите по ал. 2 се изгот
вя от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и
се утвърждава от министъра на земеделието
и храните.
(4) Породната принадлежност на живот
ните по ал. 2 се удостоверява: за племенните
ж ивотни – със сертификат от развъдните
организации, заверен от ИАСРЖ; за стоко
вите животни – с удостоверение, издадено
от ИАСРЖ.
(5) С цел стимулиране на сдружаването
на фермерите и извършване на дейности по
съхраняване на традиционните за регионите
породи племенните животни се подпомагат
допълнително в размер от 50 до 100 % от по
мощта, предоставяна за стоковите животни.
(6) Автохтонните породи се подпомагат при
условие, че не получават друго подпомагане
за съхраняване на генофонда.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Полуоткрити сгради“ са сгради, които
имат една или две подпорни стени.
2. „Закрити сгради“ са сгради, които имат
четири стени и покрив.
3. „Промишлена ферма“ е ферма с интен
зивен начин на производство.
4. „Животновъдно стопанство“ е живот
новъден обект за отглеждане на животни и
за производство на животинска продукция.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13,
ал. 8 във връзка с чл. 47, ал. 3 от Закона за
животновъдството.
За министър: Цв. Димитров
1312
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г.,
бр. 30 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 54 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „корабно удосто
верение“ се заменят с „корабни документи“ и
думите „Закона за административното произ
водство“ се заменят с „Административнопро
цесуалния кодекс“.
§ 2. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Свидетелството за регистрация
удостоверява правото на кораба да плава под
българско знаме, както и правото на собственост.
(2) Документът по ал. 1 се издава от изпъл
нителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ или упълномощено
от него лице.
(3) Свидетелството за регистрация (при
ложение № 2) се издава на кораби, вписани
в регистровите книги на големите кораби, на
български и на английски език.
(4) Свидетелството за регистрация (при
ложение № 5) се издава на кораби, вписани
в регистровите книги на малките кораби, на
български и на английски език.“
§ 3. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Временното свидетелство за
регистрация удостоверява правото на кораба
да плава под българско знаме и се издава на
кораби, наети по договор за беърбоут чартър.
(2) Документът по ал. 1 се издава от изпъл
нителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ или упълномощено от
него лице за срока на действие на договора за
беърбоут чартър, но за не повече от 5 години.
(3) Временното свидетелство за регистрация
(приложение № 3) се издава на кораби, впи
сани в регистровите книги на корабите, наети
по договор за беърбоут чартър, с големина
над 40 бруто тона – за морските кораби, или
с дължина, по-голяма от 20 метра – за кора
бите, плаващи по вътрешните водни пътища,
на български и на английски език.
(4) Временното свидетелство за регистрация
(приложение № 6) се издава на кораби, вписани
в регистровите книги на корабите, наети по
договор за беърбоут чартър, с големина до 40
бруто тона включително – за морските кораби,
или с дължина до 20 метра включително – за
корабите, плаващи по вътрешните водни пъти
ща, на български и на английски език.“
§ 4. Член 16 се отменя.
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§ 5. В чл. 17, ал. 3 думите „Позволителното
за плаване“ се заменят със „Свидетелството за
регистрация“.
§ 6. Член 18 се отменя.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Комисията за регулиране
на съобщенията“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
2. В ал. 3 думите „Комисията за регулиране
на съобщенията“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
§ 8. В чл. 20, ал. 2 думите „немски и руски“
се заменят с „и английски“.
§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „удостоверението“ се заменя
с „корабното удостоверение“.
2. В ал. 2 думите „руски и немски“ се за
личават.
3. В ал. 3 думата „препоръките“ се заменя
с „наредбата“.
§ 10. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Свидетелството за пра
вилност на монтажа и годност за работа на
радиолокационна станция и прибор за указ
ване на скоростта на завиване“ се заменят с
„Удостоверението за инсталация и изпитване
на радиолокационното оборудване и приборите
за указване скоростта на завиване“.
2. В ал. 3 думите „Свидетелството за пра
вилност на монтажа и годност за работа на
радиолокационна станция и прибор за указ
ване на скоростта на завиване“ се заменят с
„Удостоверението за инсталация и изпитване
на радиолокационното оборудване и приборите
за указване скоростта на завиване“.
§ 11. Създава се чл. 65а:
„Чл.65а. (1) Вахтеният дневник (приложение
№ 52г) отразява работното време и почивките
на екипажа на корабите, плаващи по вътреш
ните водни пътища.
(2) Капитанът или вахтените помощниккапитани/офицери водят вахтения дневник по
начина, указан в инструкцията, неразделна част
от дневника.“
§ 12. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „или
55б“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „а текстовете в дневни
ка – приложение № 55б – на български и немски
език“ се заличават.
§ 13. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. В Дневника за операциите с отра
ботените масла (приложение № 55в) се вписват
извършените операции с отпадъци, съдържащи
масла или смазочни материали, образувани по
време на експлоатацията на кораба. Вписванията
в дневника се правят от длъжностните лица,
които извършват операциите, под контрола на
главния механик и капитана на кораба.“
§ 14. Член 71 се отменя.
§ 15. Член 72 се отменя.
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§ 16. В чл. 80, ал. 1, т. 1 думите „позволи
телно за плаване или временно позволително
за плаване“ се заменят със „свидетелство за
регистрация или временно свидетелство за
регистрация“.
§ 17. В чл. 81, т. 1 думите „позволително за
плаване или временно позволително за плаване“
се заменят със „свидетелство за регистрация
или временно свидетелство за регистрация“.
§ 18. В чл. 83, т. 1 думите „акт за нацио
налност или временен акт за националност“ се
заменят със „свидетелство за регистрация или
временно свидетелство за регистрация“.
§ 19. В чл. 84, ал. 1, т. 1 думите „акт за на
ционалност или временен акт за националност“
се заменят със „свидетелство за регистрация
или временно свидетелство за регистрация“.
§ 20. В чл. 85, ал. 1, т. 1 думите „акт за на
ционалност или временен акт за националност“
се заменят със „свидетелство за регистрация
или временно свидетелство за регистрация“.
§ 21. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. Корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища, с изключение на малките ко
раби, непредназначени за превоз на товар, се
снабдяват със:
1. свидетелство за регистрация или временно
свидетелство за регистрация, когато корабът е
нает по договор за беърбоут чартър;
2. корабно удостоверение на Общността;
3. мерително свидетелство за кораби, пла
ващи по вътрешни водни пътища;
4. списък на екипажа, когато има екипаж;
5. корабен дневник – само за моторните
кораби;
6. вахтен дневник – за корабите с екипаж;
7. удостоверение за издаване на вахтен
дневник;
8. машинен дневник, когато корабът има
механичен двигател;
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9. разрешително за корабна радиостанция,
когато има такава;
10. удостоверение за корабна радиостанция,
когато има такава;
11. документ за надлежно комплектуване на
кораба с екипаж, когато на кораба има екипаж;
12. удостоверение за инсталация и изпитване
на радиолокационно оборудване и приборите
за указване скоростта на завиване;
13. дневник за операциите с отработените
масла;
14. свидетелство за дератизация/свидетелство
за освобождаване от дератизация;
15. свидетелство за корабна аптека.“
§ 22. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „позволително за
плаване“ се заменят със „свидетелство за
регистрация или временно свидетелство за
регистрация, когато корабът е нает по договор
за беърбоут чартър“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „позволително за
плаване“ се заменят със „свидетелство за
регистрация или временно свидетелство за
регистрация, когато корабът е нает по договор
за беърбоут чартър“.
§ 23. В чл. 107 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „акт за националност“ се
заменят със „свидетелство за регистрация или
временно свидетелство за регистрация, когато
корабът е нает по договор за беърбоут чартър“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 24. В чл. 108, т. 3 думите „за нефтените
операции“ се заменят със „за операциите с
отработените масла“.
§ 25. Член 110 се отменя.
§ 26. Член 111 се отменя.
§ 27. Член 112 се отменя.
§ 28. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

СПИСЪК НА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ
№
1

Наименование на документа

Основание

2

Приложение №

3

4

1.

„Свидетелство за регистрация“

Чл. 13, ал. 3 и 4

№ 2, 2а

2.

„Временно свидетелство за регистрация“

3.

„Временно свидетелство за плаване под
на Република България“

знамето Чл. 15, ал. 1

Чл. 14, ал. 3 и 4

№ 3, 3а

4.

„Контролен талон за преглед на кораб“

Чл. 17, ал. 1

№ 5а

5.

„Разрешително за корабна радиостанция“

Чл. 19, ал. 1

№ 7

6.

„Удостоверение за корабна радиостанция“

Чл. 20, ал. 1

№ 8

7.

„Документ за надеждно комплектуване на кораба Чл. 21, ал. 1
с екипаж“

№ 9, № 9а

8.

„Международно свидетелство за тонаж (1969)“

№ 10, 10а, 10б

Чл. 22, ал. 1, 2 и 3

№ 4, № 4а
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9.

„Мерително свидетелство за кораби от вътрешно Чл. 23, ал. 1
плаване“

№ 11

10.

„Международно свидетелство за товарните водо Чл. 24, ал. 1
линии“

№ 12

11.

„Международно свидетелство за освобождаване по Чл. 25, ал. 1
товарните водолинии“

№ 13

12.

„Свидетелство за сигурност на пътнически кораб“ Чл. 26, ал. 1, 3 и 4

№ 14, № 14а, 14б

13.

„Свидетелство за сигурност на конструкцията на Чл. 27, ал. 1
товарен кораб“

№ 15

14.

„Свидетелство за сигурност на оборудването и снаб Чл. 28, ал. 1, 5
дяването на товарен кораб“

№ 16, № 16а

15.

„Свидетелство за сигурност на радиосредствата на Чл. 29, ал. 1, 4
товарен кораб“

№ 17, № 17а

16.

„Свидетелство за сигурност на товарен кораб“

Чл. 30, ал. 1, 4

№ 18, № 18а

17.

„Свидетелство за сигурност на риболовен кораб“

Чл. 30а, ал. 1, 4, 6

№ 18б, 18б',
18в, 18в',
18г, 18г'

18.

„Свидетелство за освобождаване“

Чл. 31, ал. 1

№ 19

19.

„Документ за съответствие на компанията“

Чл. 32, ал. 1, 2

№ 20, № 20а

20.

„Свидетелство за управление на безопасната експлоа Чл. 33, ал. 1, 3
тация на кораба и предотвратяване на замърсяването“

№ 21, № 21а

21.

„Международно свидетелство за предотвратяване на Чл. 34, ал. 1, 5
замърсяване с нефт“

№ 22, № 22а,
№ 22б

22.

Международно свидетелство за предотвратяване Чл. 35, ал. 1
на замърсяване при превозване на вредни течни
вещества в наливно състояние“

№ 23

23.

„Международно свидетелство за предотвратяване Чл. 36, ал. 1
замърсяване с отпадъчни води (1973)“

№ 24

24.

„Международно свидетелство за предотвратяване Чл. 36, ал. 1, 5
замърсяването на въздуха“

№ 24а, 246

25.

„Свидетелство за годност“

Чл. 37, ал. 1

№ 25, № 25а

26.

„Корабно удостоверение на Общността“

Чл. 38, ал. 1

№ 26

27.

„Удостоверение за инсталация и изпитване на радио Чл. 39, ал. 1
локационното оборудване и приборите за указване
скоростта на завиване“

№ 27

28.

„Свидетелство за годност за сезонен превоз на хора“ Чл. 40, ал. 1

№ 28

29.

„Международно удостоверение за развлекателни Чл. 41, ал. 1
кораби“

№ 29

30.

„Свидетелство за съответствие със специалните Чл. 42, ал. 1
изисквания към корабите, превозващи опасни товари“

№ 30, № 30а

31.

„Международно свидетелство за годност за превоз Чл. 43, ал. 1
на радиоактивни товари“

№ 31

32.

„Международно свидетелство за годност на кораба Чл. 44, ал. 1
да превозва опасни химически товари наливно“

№ 32

33.

„Международно свидетелство за годност на кораба Чл. 45, ал. 1
да превозва втечнени газове в наливно състояние“

№ 33

34.

„Свидетелство за право на кораба да превозва зърно Чл. 46, ал. 1
в насипно състояние“

№ 34

35.

„Свидетелство за сигурност на високоскоростен Чл. 47, ал. 1, 4
кораб“

№ 35, № 35а

36.

„Разрешително за плаване с високоскоростен кораб“ Чл. 48, ал. 1

№ 36

37.

„Свидетелство за сигурност на кораби със специално Чл. 49, ал. 1, 4
предназначение“

№ 37, № 37а
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38.

„Свидетелство за конструкцията и оборудването на Чл. 50, ал. 1
динамично поддържани кораби“

№ 38

39.

„Разрешително за плаване с динамично поддържани Чл. 51, ал. 1
кораби“

№ 39

40.

„Свидетелство за годност на спомагателни кораби, Чл. 52, ал. 1
поддържащи морски съоръжения“

№ 40

41.

„Свидетелство за безопасност на морска платформа Чл. 53, ал. 1
(1989)“

№ 41

42.

„Свидетелство за сигурност на система за работа Чл. 54, ал. 1
под водата“

№ 42

43.

„Свидетелство за еднократен преход“

Чл. 55, ал. 1

№ 43

44.

„Свидетелство за провлачване“

Чл. 56, ал. 1

№ 44

45.

„Свидетелство за корабната аптека“

Чл. 57, ал. 1

№ 45, № 45а

46.

„Свидетелство за дератизация/Свидетелство за ос Чл. 58, ал. 1
вобождаване от дератизация“

№ 46

47.

„Свидетелство за наличие на застраховка или друго Чл. 59, ал. 1
финансово обезпечаване на гражданска отговорност
за щети от замърсяване с нефт“

№ 47

48.

„Свидетелство за наличие на застраховка или друго Чл. 59а
финансово обезпечаване на гражданска отговорност
за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво“

№ 47а

49.

„Международно свидетелство за противообрастваща Чл. 59б
система“

№ 47б

50.

„Потвърждение на противообрастваща система“

Чл. 59б, ал. 3

№ 47в

51.

„Свидетелство за отплаване“

Чл. 60, ал. 1

№ 48, № 48а

52.

„Международно свидетелство за сигурност на кораба“ Чл. 61, ал. 1, 5

№ 49, № 49а

53.

„Свидетелство за допуск“

Чл. 62, ал. 1

№ 50, № 50а

54.

„Временно свидетелство за допуск“

Чл. 63, ал. 1

№ 50б

55.

„Непрекъснат документален запис на историята на Чл. 64, ал. 1
кораба“

№ 51, 51а, 516

56.

„Корабен дневник“

Чл. 65, ал. 1

№ 52, № 52а,
№ 52б, № 52в

57.

„Вахтен дневник“

Чл. 65а

№ 52г

58.

„Машинен дневник“

Чл. 66, ал. 1

№ 53, № 53а

59.

„Радиодневник“

Чл. 67, ал. 1

№ 54

60.

„Дневник за нефтените операции“

Чл. 68, ал. 1

№ 55, 55а

61.

„Дневник за операциите с отработените масла“

Чл. 68а

№ 55в

62.

„Дневник за товарни операции на кораб, превозващ Чл. 69, ал. 1
вредни течни вещества в наливно състояние“

№ 56

63.

„Дневник за операции с твърди отпадъци“

Чл. 70, ал. 1

№ 57

64.

„Санитарен дневник“

Чл. 73, ал. 1

№ 60

65.

„Списък на екипажа“

Чл. 74, ал. 1

№ 61

66.

„Корабен план за борба със замърсяване с нефт Чл. 75, ал. 1
при аварии“

Не

67.

„Корабен план за борба със замърсяване с вредни Чл. 76, ал. 1
течни вещества при аварии“

Не

68.

„Корабен план за управление на твърди отпадъци“ Чл. 77, ал. 1

Не

69.

„Манифест за опасни товари“ или „Товарен план за СОЛАС
опасни товари“

Не

70.

„Ръководство за безопасно товарене и разтоварване“ СОЛАС

Не
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71.

„Ръководство за определяне на устойчивостта в СОЛАС
неповредено състояние“

Не

72.

„Ръководство за борба с наводняване“

СОЛАС

Не

73.

„Списък на експлоатационните ограничения“

СОЛАС

Не

74.

„Система за подпомагане на капитана за вземане СОЛАС
на решения при аварийни ситуации“

Не

75.

„План за координиране на операции по търсене и СОЛАС
спасяване“

Не

76.

„Папка с документи, изисквани по програмата за СОЛАС
усилени прегледи“

Не

77.

„Запис от системата за наблюдение и управление МАРПОЛ
на изхвърлянето“

Не

“
§ 29. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
CERTIFICATE OF REGISTRY
Разрешава се на
да издигне националното знаме на Република България на
It is permitted to
to raise The National Flag of The Republic of Bulgaria on the
Корабът е регистриран в пристанище
/

The ship has been registered at the port

………………………………………

……………………………………..

под №/№

,

/
на страница/page

и има следните главни размери

,
/

том/volume

and she has the following main particulars:

Дължина най-голяма/Length overall

м/m

Широчина най-голяма/Breadth extreme

м/m

Височина на борда/Depth moulded

м/m

Бруто тонаж/Gross tonnage
Нето тонаж/Net tonnage
Позивни/Call sign
ИМО номер/IMO number
Правителството на Република България моли компетентните власти на страните, които корабът посещава, да
оказват на капитана му необходимото съдействие.
The Government of the Republic of Bulgaria kindly requests the competent authorities of the countries the ship visits to render
the necessary assistance to her captain.
№

Издадено в София на/
Issued in Sofia on

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/
EXECUTIVE DIRECTOR

“
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§ 30. Създава се приложение № 2а към чл. 13, ал. 4:
„Приложение № 2а
към чл. 13, ал. 4
1. Настоящият документ удостоверява правото на
кораба да плава под знамето на Република България,
както и правото на собственост.
This document certifies the right of the vessel to fly the flag of
the Republic of Bulgaria as well as the right of ownership.
2. Това „Свидетелство за регистрация“ губи своята
валидност при промяна на собствеността и при
конструктивни изменения, които правят вписаните данни
недействителни, и подлежи на незабавно връщане на
Морска администрация, където е издадено.
This Certificate of Registry shall cease to be valid in case of
change of ownership or construction alterations rendering the
data in the certificate inaccurate. The certificate shall be subject
to immediate withdrawal by The Maritime Administration which
has issued it.
3. При загубване или унищожаване на това „Свидетелство
за регистрация“ собственикът е длъжен незабавно да уведоми писмено ИА „Морска администрация“.
In case of loss or damage of the Certificate of Registry, the
holder shall immediately notify the Maritime Administration in
writing.

Вид и име на кораба / Type and name of vessel
………………………………………………………..
1. Пристанище / Port of registry ……...........………
Том/Volume…..…стр./page…….………№…….……
2. Позивни /Call sign / MMSI ………...............…..
3. Собственост на/ Owned by:
3.1
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID ………….………………...……
3.2……………………………………………..……..
…………………………………………………...…..
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID…………………………….……
.
3.3……………………………………………………
………………………………………………………
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID …………………………………

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN
MARITIME ADMINISTRATION

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
CERTIFICATE OF REGISTRY

4. Технически данни/Technical data:
Дължина/ Loa……............…м; Lbp………….………..…м
Широчина/ B………............м; Вис.на борда/ D………м
Надводен борд/ f…............мм; Газене/ d………………м
БТ/GT…….
НТ/NT………
5. Корпус/ Hull: Номер/ Number .......................................
Материал/ Material ..............................................................
Година и място на постройка ..............................................
Year and Place of build ……………………….........….…..
Двигател/ Engine:
Брой/ Number….........….. Тип/ Type………………...….
№……………...................
произведен/built ….......…
№…………...................…
произведен/built …........…
Мощност/Power ………..
к.с/h.p…………...... квт/kW
Гориво/Fuel ……………..
(запас/capacity)...................
6. Минимален екипаж/ Minimum safe manning:
Палубен/Deck ....... Машинен/Engine..............................
Издадено в/Issued on……...………. на /at…......…………
За Изп. директор ИАМА/ On behalf
of Executive director BMA
Директор ДМА - ..........…..………
Director DMA - …..........………….
Печат / Seal
№ .................

………………………………
(………………………………..)

“
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§ 31. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION
ВРЕМЕННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
TEMPORARY CERTIFICATE OF REGISTRY
Разрешава се на
да издигне националното знаме на Република България на
It is permitted to
to raise The National Flag of The Republic of Bulgaria on the
Корабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port

/
под №/№ ,

на страница/page

и има следните главни размери

,
/

том/volume

and she has the following main particulars:

Дължина най-голяма/Length overall

м/m

Широчина най-голяма/Breadth extreme

м/m

Височина на борда/Depth moulded

м/m

Бруто тонаж/Gross tonnage
Нето тонаж/Net tonnage
Позивни/Call sign
ИМО номер/IMO number
Правителството на Република България моли компетентните власти на страните, които корабът
посещава, да оказват на капитана му необходимото съдействие.
The Government of the Republic of Bulgaria kindly requests the competent authorities of the countries the
ship visits to render the necessary assistance to her captain.
№

Валидно до/
Valid until
Издадено в София на/
Issued in Sofia on

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/
EXECUTIVE DIRECTOR

“
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§ 32. Създава се приложение № 3а към чл. 14, ал. 4:

1. Настоящият документ удостоверява правото на
кораба да плава под знамето на Република България,
както и правото на собственост.
This document certifies the right of the vessel to
fly the flag of the Republic of Bulgaria as well as the
right of ownership.
2. Това „Временно свидетелство за регистрация“
губи своята валидност при промяна на собствеността
и при конструктивни изменения, които правят вписа
ните данни недействителни, и подлежи на незабавно
връщане на Морска администрация, където е издадено.
This Temporary Certificate of Registry shall cease to be
valid in case of change of ownership or construction alterations
rendering the data in the certificate inaccurate. The certificate
shall be subject to immediate withdrawal by The Maritime
Administration which has issued it.
3.При загубване или унищожаване на това „Вре
менно свидетелство за регистрация“ собственикът е
длъжен незабавно да уведоми писмено ИА „Морска
администрация“.
In case of loss or damage of the Temporary Certificate
of Registry, the holder shall immediately notify the Maritime
Administration in writing.

Вид и име на кораба / Type and name of vessel
…………………………………………………………….…
1. Пристанище / Port of registry …….........………..…….
Том/Volume….......…стр./page…….….....……№…….……
2. Позивни /Call sign / MMSI ….........……...............……
3. Собственост на/ Owned by:
3.1
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID …………………............………...……
3.2……………………………………...........………..……..
…………………………………………...........………...…..
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID…………………...........………….……
3.3………………………………………...........……………
………………………………………...........………………
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID …………………...........………………
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„Приложение № 3а
към чл. 14, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
BULGARIAN
MARITIME ADMINISTRATION

ВРЕМЕННО
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
TEMPORARY
CERTIFICATE OF REGISTRY

4. Технически данни/Technical data:
Дължина/ Loa……..…м; Lbp………….………..…м
Широчина/ B………..м; Вис.на борда/ D………м
Надводен борд/ f…..мм; Газене/ d………………м
БТ/GT…….
НТ/NT………
5. Корпус/ Hull: Номер/ Number .............................
Материал/ Material ........... .........................................
Година и място на постройка ....................................
Year and Place of build ………………………….…..
Двигател/ Engine:
Брой/ Number…….. Тип/ Type………………...….
№……………....................произведен/built. ….....…
№…………...................….произведен/built. ….....…
Мощност/Power ………..к.с/h.p…………...квт/kW
Гориво/Fuel ……………..(запас/capacity)................
6. Минимален екипаж/ Minimum safe manning:
Палубен/Deck ....... Машинен/Engine....................
Издадено в/Issued on……………. на /at……………
Валидно до/Valid until……………………………….
За Изп. директор ИАМА/ On behalf
of Executive director BMA
Директор ДМА - .…..…….…
Director DMA - ……………...
Печат / Seal
№ .................

...……..………………..….
(…………………………..)

“
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§ 33. Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 се отменя.
§ 34. Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1 се отменя.
§ 35. Приложение № 22а към чл. 34, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 22а
към чл. 34, ал. 5
Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPP Certificate)

FORM A

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS
OTHER THAN OIL TANKERS

in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
relating thereto (hereinafter referred to as „the Convention“).
Notes

1.

This form is to be used for the third type of ships as categorized in the IOPP Certificate, i.e.
“ship other than any of the above“. For oil tankers and ships other then oil tankers with cargo
tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention, Form B shall be used.

2.

This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be
available on board the ship at all times.

3.

The language of the original Record shell be at least in English, French or Spanish. If an official
language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

4.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers „yes“ and „applicable“
or a dash (-) for the answers „no“ and „ not applicable“ as appropriate.

5.

Regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex I of the Convention and
resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organisation.

1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

Distinctive number or letters

1.3

Port of registry

1.4

Gross tonnage

1.5

Date of build

1.5.1

Date of building contract

1.5.2

Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction

1.5.3

Date of delivery

1.6

Major conversion (if applicable):

1.6.1

Date of conversion contract

1.6.2

Date on which conversion was commenced

1.6.3

Date of completion of conversion

1.7

The ship has been accepted by the Administration as a
“ship delivered on or before 31 December 1979“ under
regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery

2.

Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel
tanks (regulations 16 and 14)

2.1

Carriage of ballast water in oil fuel tanks:

2.1.1

The ship may under normal conditions carry ballast
water in oil fuel tanks

2.2

Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1

Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)

БРОЙ 11
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Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic
stopping device (regulation 14.7)

2.3

Approval standards:*

2.3.1

The separating / filtering equipment:

2.3.1.1

has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.1.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.1.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.3.1.4

has been approved in accordance with resolution A.233(VII)

2.3.1.5

has been approved in accordance with national standards
not based upon resolution A.393(X) or A.233(VII)

2.3.1.6

has not been approved

2.3.2

The process unit has been approved in accordance
with resolution A.444(XI)

2.3.3

The oil content meter:

2.3.3.1

has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.3.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.3.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.4

Maximum throughput of the system is:

2.5

Waiver of regulation 14:

2.5.1

The requirements of regulation 14.1 or 14.2 are waived in respect of the ship in
accordance with regulation 14.5.

2.5.1.1

The ship is engaged exclusively on voyages within special area(s):

2.5.1.2

The ship is certified under the international Code of Safety for High-Speed

………………………… m3/h.

Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not
exceeding 24 hours.
2.5.2

The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of
all oily bilge water as follows:

Tank
Identification

Tank Location
Frames:
(from) – (to)

Lateral

Total
3.

Position

Volume
m3

Volume: ………. (m3)

Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (regulation 12) and oily
bilge water holding tank(s)**

3.1

The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on
board as follows:

____________________
* Refer to the recommendation on international performance and test specifications of oily water separating equipment and oil
content meters adopted by the Organization on 14 November 1977 by Res.A.393(X), which superseded Res.A.233 (VII). Further
reference is made to the Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery space bilges adopted by
the Marine Environment Protection Committee of the Organization by the resolution MEPC.60 (33), which is effective on 6 July
1993, superseded resolution A.393(X) and A.444 (XI) and the revised Guidelines and specifications for pollution prevention equip
ment for machinery spaces of ships adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by the resolu
tion MEPC.107 (49) , which is effective from 16 January 2005, superseded resolution MEPC.60 (33), A.393(X) and A.444 (XI).
** Oily bilgewater holding tank(s) are not required by the Convention; if such tank(s) are provided they shall be listed in Table 3.3.
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Location

Frames
(from) – (to)

Lateral Position

Volume
m3

Total volume: ………. (m3)
3.2

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:

3.2.1

Incinerator for oil residues (sludge), maximum capacity

kW or kcal/h (delete

as appropriate)……………………………………………………………………
3.2.2

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge) ………………

3.2.3

Other acceptable means, state which…………………………………………

3.3

The ship is fitted with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as
follows:
Tank

Tank
identification

Frames
(from) – (to)

Location
Lateral Position

Volume
m3

Total volume: ……….(m3)
4.

Standard discharge connection (regulation 13)

4.1

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues
from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted with
a standard discharge connection in accordance with regulation 13

5.

Shipboard oil/marine pollution emergency plan (regulation 37)

5.1

The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan
in compliance with regulation 37

5.2

The ship is provided with a shipboard marine pollution emergency
plan in compliance with regulation 37.3

6.

Exemption

6.1

Exemptions have been granted by the Administration from the
requirements of chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance
with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s): _____
________________________________________________________________
_________________________________________________ of this Record

7

Equivalents (regulation 5)

7.1

Equivalents have been approved by the Administration for certain
requirements

of Annex I on those items listed under paragraph(s): _____

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ of this Record
THIS IS

TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at: ________________
/MP

No

on

the

__________________________________________
MARITIME
ADMINISTRATION:
(Signature of duly authorized officer issuing
the Record)

Seal

“
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§ 36. Приложение № 22б към чл. 34, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 22б
към чл. 34, ал. 5
Supplement to International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPP Certificate)
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT
FOR OIL TANKERS

FORM B

In respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as „the Convention“)
1.
2.
3.
4.
5.

Notes
This form is to be used for the first two types of ships as categorised in the IOPP Certificate, i.e. „oil tankers“ and „ships
other than oil tankers with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention“ . For the third type of
ships as categorised in the IOPP Certificate, Form A shall be used.
This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be available on board the
ship at all times.
The language of the original Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing
country is also used, this shall prevail in case of dispute or discrepancy.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers „yes“ and applicable“ or a dash (-) for the
answers „no“ and „not applicable“ as appropriate.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex I of the Convention and
resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organisation.

1.

Particulars of ship

1.1

Name of ship

1.2

Distinctive number or letters

1.3

Port of registry

1.4

Gross tonnage

1.5

Carrying capacity of ship

(m3)

1.6

Deadweight of ship

(tones) (regulation 1.23)

1.7

Length of ship

(m) (regulation 1.19)

1.8

Date of build:

1.8.1

Date of building contract

1.8.2

Date on which keel was laid or

…………………

ship was at a similar stage of construction

…………………

1.8.3

Date of delivery

…………………

1.9

Major conversion (if applicable):

1.9.1

Date of conversion contract

……………...….
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1.9.2

Date on which conversion was commended

1.9.3

Date of completion of conversion

1.10

Unforeseen delay in delivery:

1.10.1

The ship has been accepted by the Administration as a „ship delivered on or
before 31 December 1979“ under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay
In delivery

1.10.2

The ship has been accepted by the Administration as an „oil tanker delivered
on or before 1 June 1982“ under regulation 1.28.3 due to unforeseen
delay In delivery

1.10.3

The ship is not required to comply whit the provisions of regulation 26
due to unforeseen delay In delivery

1.11

Type of ship:

1.11.1

Crude oil tanker

1.11.2

Product carrier

1.11.3

Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to in
regulation 20.2 or lubricating oil

1.11.4

Crude oil / product carrier

1.11.5

Combination carrier

1.11.6

Ship, other than an oil tanker, with cargo tanks coming under regulation
2.2 of Annex I of the Convention

1.11.7

Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to
in regulation 2.4

1.11.8

The ship, being designated as a „crude oil tanker“ operating with COW,
is also designated as a „product carrier“ operating with CBT, for which
a separate IOPP Certificate has also been issued

1.11.9

The ship, being designated as a „product carrier“ operating with CBT,
is also designated as a “crude oil tanker“ operating with COW, for which
a separate IOPP Certificate has also been issued

2.

Equipment for the control of oil discharge from machinery
space bilges and oil fuel tanks (regulation 16 and 14)

2.1

Carriage of ballast water in oil fuel tanks:
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2.1.1

The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

2.2

Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1

Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)

2.2.2

Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and

С Т Р. 3 3

automatic stopping device (regulation 14.7)
2.3

Approval standards 1/

2.3.1

The separating/filtering equipment:

2.3.1.1

has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.1.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.1.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.3.1.4

has been approved in accordance with resolution A.233(VII)

2.3.1.5

has been approved in accordance with national standards
not based upon resolution 393(X) or A.233(VII)

2.3.1.6

has not been approved

2.3.2

The process unit has been approved in accordance with resolution A.444(XI)

2.3.3

The oil content meter:

2.3.3.1

has been approved in accordance with resolution A.393(X)

2.3.3.2

has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33)

2.3.3.3

has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49)

2.4

Maximum throughput of the system is ………...................……..

2.5

Waiver of regulation 14:

2.5.1

The requirements of regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect

m3/h

of the ship in accordance with regulation 14.5. The ship is engaged
exclusively on voyages within special area(s):…………......…….
2.5.2

The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board
of all oily bilge water as follows:
Tank location
Tank identification

Frames

Lateral position

Volume
(m3)

(from) – (to)

Total volume:

m3
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2.5.3

In lieu of the holding tank the ship is provided with arrangements
to transfer bilge water to the slop tank

3.

Means for retention and disposal of oil residues (sludge)

БРОЙ 11

(regulation 12) and bilge water holding tank(s) /2
3.1

The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows:
Tank
identification

Frames
(from) – (to)

Tank Location
Lateral position

Volume
(m3)

Total volume:

m3

3.2

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:

3.2.1

Incinerator for oil residues (sludge), maximum capacity

3.2.2

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)

3.2.3

Other acceptable means:………………………………………………….

3.3

The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as follows *
Tank identification

kW or kcal/h
(delete as appropriate)

Tank Location
Frames

Lateral position

Volume
(m3)

(from) – (to)

Total volume:
m3
* Oily bilgewater holding tank(s) are not required by the Convention; if such tank(s) are provided they shall be listed in Table 3.3.
4.

Standard discharge connection (regulation 13)

4.1

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from
machinery bilges to reception facilities, fitted with a standard discharge
connection in compliance with regulation 13

5.

Construction (regulation 18,19, 20, 23, 26, 27 and 28)

5.1

In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is:

5.1.1

Required to be provided with SBT, PL and COW

5.1.2

Required to be provided with SBT and PL

5.1.3

Required to be provided with SBT

5.1.4

Required to be provided with SBT or COW
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5.1.5

Required to be provided with SBT or CBT

5.1.6

Not required to comply with the requirements of regulation 18

5.2

Segregated ballast tanks (SBT):

5.2.1

The ship is provided with SBT in compliance with regulation 18

5.2.2

The ship is provided SBT, in accordance with regulation 18, which are
arranged in protective location (PL) in compliance with regulation 18.12 to 18.15

5.2.3.

SBT are distributed as follows:
Tank

Volume (m3)

Tank

Total volume
5.3.

Dedicated clean ballast tanks (CBT):

5.3.1.

The ship is provided with CBT in compliance with regulation
18.8, and may operate as a product carrier

5.3.2.

CBT are distributed as follows:
Tank

Volume (m3)
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Volume (m3)

m3

Tank

Total volume…………………………m3
5.3.3.

The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast
Tank Operational Manual, which is dated ……………..

5.3.4.

The ship has common piping and pumping arrangements for
ballasting the CBT and handling cargo oil

5.3.5.

The ship has separate independent piping and pumping
arrangements for ballasting the CBT

5.4.

Crude oil washing (COW):

5.4.1

The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation 33

5.4.2

The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation
33 except that the effectiveness of the system has not been confirmed in
accordance with regulation 33.1 and paragraph 4.2.10 of the Revised
COW Specifications (resolution A..446(XI) as amended by resolutions A.497(XII)
and A.897(21)

5.4.3

The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing
Operations and Equipment Manual, which is dated ………………............………..

Volume (m3)
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5.4.4

The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the
safety aspects of the Revised COW Specifications (resolution A..446( XI ) as
amended by resolutions A..497(XII) and A..897(21)

5.5

Exemption from regulation 18:

5.5.1

The ship is solely engaged in trade between ………………………………
……………………………………………………………………………..
in accordance with regulation 2.5 and is therefore exempted
from the requirements of regulation 18

5.5.2

The ship is operating with special ballast arrangements in
accordance with regulation 18.10 and is therefore exempted
from the requirements of regulation 18

5.6

Limitation of size and arrangements of cargo tanks (regulation 26):

5.6.1

The ship is required to be constructed according to, and
complies with, the requirements of regulation 26

5.6.2

The ship is required to be constructed according to, and complies
with, the requirements of regulation 26.4 (see regulation 2.2)

5.7

Subdivision and stability (regulation 28):

5.7.1

The ship is required to be constructed according to, and complies
with, the requirements of regulation 28

5.7.2

Information and data required under regulation 28.5 have been supplied to
the ship in an approved form

5.7.3

The ship is required to be constructed according to, and complies with the
requirements of regulation 27

5.7.4

Information and data required under regulation 27 for combination carriers
have been supplied to the ship in a written procedures approved by the
Administration

5.8

Double - hull construction:

5.8.1

The ship is required to be constructed according to regulation 19
and complies with the requirements of:

5.8.1.1

paragraph 3 (double - hull construction)

5.8.1.2

paragraph 4 (mid - height deck tankers with double side construction)

5.8.1.3

paragraph 5 (alternative method approved by the Marine Environment
Protection Committee)

5.8.2

The ship is required to be constructed according to and complies with
the requirements of regulation 19.6

5.8.3

The ship is not required to comply with the requirements of regulation 19

5.8.4

The ship is subject to regulation 20 and:
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5.8.4.1

is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of regulation 19 and
regulation 28 in respect of paragraph 28.6 not later than ………………..

5.8.4.2

is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.5
until ……………………............................................................…………

5.8.4.3

is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.7
until …………………………..............................................................…

5.8.5

The ship is not subject to regulation 20 (check which box(es) apply):

5.8.5.1

The ship is less than 5,000 tonnes deadweight …………....…………….

5.8.5.2

The ship complies with regulation 20.1.2 ……………....………………

5.8.5.3

The ship complies with regulation 20.1.3 ………………………………

5.8.6

The ship is subject to regulation 21 and:

5.8.6.1

is required to comply with regulation 21.4 not later than ………………

5.8.6.2

is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.5
until ………………..........................................................………………

5.8.6.3

is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.1
until …………………..........................................................……………

5.8.6.4

is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.2
until ………………..........................................................………………

5.8.6.5

Is exempted from the provisions of regulation 21 in accordance with
Regulation 21.7.2

5.8.7

The ship is not subject to regulation 21 (check which box(es) apply):

5.8.7.1

The ship is less than 600 tonnes deadweight ………………………..…………….

5.8.7.2

The ship complies with regulation 19 (Deadweight tonnes > 5 000)………………

5.8.7.3

The ship complies with regulation 20.1.2 …………………………………………

5.8.7.4

The ship complies with regulation 21.4.2 (600 ≤ Deadweight tonnes < 5 000)

5.8.7.5

The ship does not carry „heavy grade oil“ as defined in regulation 21.2 of
MARPOL Annex I

5.8.8

The ship is subject to regulation 22 and:

5.8.8.1

Complies with requirements of regulation 22.2

5.8.8.2

Complies with requirements of regulation 22.3

5.8.8.3

Complies with requirements of regulation 22.5

5.8.9

The ship is not subject to regulation 22
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5.9

Accidental oil performance:

5.9.1

The ship complies with requirements of regulation 23

6.

Retention of oil on board (regulations 29, 31 and 32)

6.1

Oil discharge monitoring and control system:

6.1.1

The ship comes under category ……………oil tankers as defined in resolution
A.496(XII) or A.586(14) 3/ (delete as appropriate)

6.1.2

The oil discharge monitoring and control system has been approved in
Accordance with resolution MEPS.108(49)

6.1.3

The system comprises:

6.1.3.1

control unit

6.1.3.2

computing unit

6.1.3.3

calculating unit

6.1.4

The system is:

6.1.4.1

fitted with a starting interlock

6.1.4.2

fitted with automatic stopping device

6.1.5

The oil content meter is approved under the terms of resolution
A.393(X) or A.586(14) or MEPC.108(49) 4/ (delete as appropriate) suitable for:

6.1.5.1

crude oil

6.1.5.2

black products

6.1.5.3

white products

6.1.6

The ship has been supplied with an operations manual for
the oil discharge monitoring and control system

6.2

Slop tanks:

6.2.1

The ship is provided with …………………….dedicated slop tank(s)
with the total capacity of ………………………..m3 , which is …… %
of the oil carrying capacity , in accordance with:

6.2.1.1

regulation 29.2.3

6.2.1.2

regulation 29.2.3.1

6.2.1.3

regulation 29.2.3.2

6.2.1.4

regulation 29.2.3.3

6.2.2

Cargo tanks have been designed as slop tanks

6.3

Oil / water interface detectors:
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6.3.1

The ship is provided with oil / water interface detectors approved
under the terms of resolution MEPC.5(XIII) 5/

6.4

Exemption from regulation 29, 31 and 32:

6.4.1

The ship is exempted from the requirements of regulation
29, 31 and 32 in accordance with regulation 2.4

6.4.2

The ship is exempted from the requirements of regulation
29, 31 and 32 in accordance with regulation 2.2

6.5

Waiver of regulation 31 and 32:

6.5.1

The requirements of regulation 31 and 32 are waived in respect of the ship in
accordance with regulation 3.5.The ship is engaged exclusively on:

6.5.1.1

specific trade under regulation 2.5: …………………………………….
……………………………………………………………………………

6.5.1.2

voyages within special area(s): …………………………………………..
……………………………………………………………………………
voyages within 50 miles of the nearest land outside special

6.5.1.3

area(s) of 72 hours or less in duration restricted to: …………………….
…………………………………………………………………………..
7.

Pumping, piping and discharge arrangements
(regulation 30)

7.1

The overboard discharge outlets for segregated ballast are located:

7.1.1

Above the waterline

7.1.2

Below the waterline

7.2

The overboard discharge outlets, other than the discharge
manifold, for clean ballast are located 6/:

7.2.1

Above the waterline

7.2.2

Below the waterline

7.3

The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold,
for dirty ballast water or oil-contaminated water from cargo tank
areas are located 6/ :

7.3.1

Above the waterline

7.3.2

Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements
in compliance with regulation 30.6.5

7.3.3

Below the waterline

7.4

Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (regulations 30.4 and 30.5):

7.4.1

Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of
cargo discharge:
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7.4.1.1

draining capable of being discharged to a cargo tank or slop tank

7.4.1.2

for discharge ashore a special small-diameter line is provided

8.

Shipboard oil pollution emergency plan (regulation 37)

8.1

The ship is provided with shipboard oil pollution emergency plan
in compliance with regulation 37

8.2

The ship is provided with shipboard marine pollution emergency plan
in compliance with regulation 37.3

9.

Exemption

9.1

Exemptions have been granted by the Administration from the
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requirements of chapters 3 of Annex I of the Convention in accordance
with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s) …………………..
……………………………………………………………..….. of this Record
10.

Equivalents (regulation 5)

10.1

Equivalents have been approved by the Administration for certain
requirements of Annex I on those items listed under paragraph(s) ……
……………………………………………………. of this Record

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.
Issued at

No.

on the

/MP
Seal

MARITIME
ADMINISTRATION:_____________________________________
(Signature of duly authorized officer issued the Record)

1/ Refer to the recommendation on international performance and test specifications of oily water separating equipment
and oil content meters adopted by the Organization on 14 November 1977 by Res.A.393(X), which superseded Res.A.233
(VII). Further reference is made to the Guidelines and specifications for pollution prevention equipment for machinery space
bilges adopted by the Marine Environment Protection Committee of the Organization by the resolution MEPC.60 (33), which
is effective on 6 July 1993, superseded resolution A.393(X) and A.444 (XI) and the revised Guidelines and specifications for
pollution prevention equipment for machinery spaces of ships adopted by the Marine Environment Protection Committee of
the Organization by the resolution MEPC.107 (49) , which is effective from 16 January 2005, superseded resolution MEPC.60
(33), A.393(X) and A.444 (XI.
2/ Bilge water holding tank(s) are not required by the Convention, entries in the table under paragraph 3.3 are voluntary.
3/ Oil tankers the keel of which are laid, or which are a similar stage of construction , on of after 2 October 1986 should
be fitted with a system approved under resolution A.586(14).
4/ For oil content meters installed on tankers built prior to 2 October 1986, refer to the Recommendation on international
performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters adopted by Organization by
resolution A.393(X). For oil content meters as part of discharge monitoring and control systems installed on tankers build
on or after 3 October 1986, refer to the Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control system for oil
tankers adopted by Organization by resolution A.586(14).). For oil content meters as part of discharge monitoring and control
systems installed on tankers build on or after 1 January 2006, refer to the Guidelines and specifications for oil discharge
monitoring and control system for oil tankers adopted by Organization by resolution MEPC.108(49).
5/ Refer to the Specifications for oil/water interface detectors adopted by the Marine Environment Protection Committee
of the Organization by the resolution MEPC.5 (XII).
6/ Only those outlets which can be monitored are to be indicated.“
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§ 37. Приложение № 27 към чл. 39, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 27
към чл. 39, ал. 1

Образец на удостоверение за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите
за указване скоростта на завиване
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННОТО ОБОРУДВАНЕ И ПРИБОРИТЕ ЗА
УКАЗВАНЕ СКОРОСТТА НА ЗАВИВАНЕ
Тип/име на кораба: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Уникален европейски идентификационен номер на кораба: ……………………………..……………………………………………..
Собственик на кораба:
Име: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Радиолокатори: ……………………………………………………………. Брой: …………………….………………………………………………………
Пореден №

Предназначение

Тип

№ на одобрение

Пореден №

Прибор за указване скоростта на завиване:…………………. Брой: ………………….……………………………………………………
Пореден №

Предназначение

Тип

№ на одобрение

Пореден №

С настоящото се удостоверява, че радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на
завиване на горепосочения кораб отговарят на изискванията за изпитване на монтажа и работата на
радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, използвани на корабите,
плаващи по вътрешни водни пътища.
Специализирана фирма:
Наименование: ………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Място: ……………...............…………
(печат)

Ръководител: …………………...……
		

Оторизирана от компетентен орган:

(Име)

Дата: ……………………………
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Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9, 1000, гр. София
Телефон: + 359 2 930 09 10

Факс: +359 2 930 09 20

INSTALLATION AND PERFORMANCE CERTIFICATE FOR RADAR EQUIPMENT AND RATE-OFTURN INDICATORS
Type/Name of vessel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Official registration number of vessel: …………………………………………………………………………………………………………………………
Vessel´s owner:
Name: ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………….………
Address: ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………….
Telephone: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…..
Radar appliances: ……………………………………………………………………… Number: …………………….....……………………...………………
Order №

Designation

Type

Approval №

Serial №

Rate-of-turn indicators: ……………………………………. Number: ………………………………….…………………….…………………….………...
Order №

Designation

Type

Approval №

Serial №

This is to certify that the radar equipment and rate-of-turn indictor of abovementioned vessel comply with the
installation and performance test requirements for radar equipment and rate-of-turn indicators used in inland
waterway vessels.
Approved firm
Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telephone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………

Place ………………………..

Date …………………………….

Leader: ……………………
(Name)
Autoridad competente
Name: ……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………….………...……..
Address: ………………………………………………………………………………………………………………………....……………………….……..…………..
Telephone: …………………………………………………………………………………………………………………....…………………….……………………...
“
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§ 38. Създава се приложение № 52г към чл. 65а:

Вахтен дневник

„Приложение № 52г
към чл. 65а

Bordbuch
(Съгласно чл. 1.10 на актуализираните ОППД)
Вахтен дневник
Bordbuch
Пореден номер ……………………
Настоящият вахтен дневник съдържа 200 страници, прономеровани от 1 до 200. Записите в този днев
ник трябва да се правят с разбираем четлив шрифт (например с печатни букви).
Име на кораба: …………………………………………..
Единен европейски идентификационен номер на кораба (ENI): …………..............................................………
Инструкция за водене на корабния вахтен дневник
1. Пореден номер
Първият вахтен дневник на всеки кораб трябва да бъде издаден от компетентен орган на една от
държавите – членки на Дунавската комисия, на основание представено действащо корабно удостоверение.
Последващите вахтени дневници могат да бъдат попълнени и прономеровани с пореден номер от
компетентен орган на всяка една от държавите – членки на Дунавската комисия, съгласно член 1.10 на
„Основните положения за плаване по р. Дунав“, които са длъжни да го издават само след представяне
на предходния вахтен дневник. Предходният вахтен дневник трябва да се маркира с неизтриваем надпис
„Анулиран“ и се връща на капитана на кораба. Вахтеният дневник с анулиращата отметка трябва да се
съхранява на борда на кораба в продължение на шест месеца след нанасяне в него на последния запис.
2. Записи във вахтения дневник
Записите, нанасяни от корабоводителите в съответния вахтен дневник, трябва да отговарят на глава
23 „Екипаж“ от „Препоръки относно техническите предписания за корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища“ на Дунавската комисия. Записите по отношение на времето на движение на кораба и
отдих, които се отнасят към участъците извън пределите на сферата на действие на посочената глава
23, трябва да обхващат последните 48 часа преди появата в сферата на действие на „Препоръки относно
техническите предписания за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища“ на Дунавската комисия,
така че внасянето на записите да произтича в съответствие с т. 23.5 „Режими на експлоатация“, 23.6
Задължителен отдих, 23.7 Изменение или повторение на режима на експлоатация и 23.8 Корабен вахтен
дневник, тахограф на глава 23 „Екипаж“.
Дейността на членовете на екипажа може да се фиксира с използване на следните съкращения:
Кв- Cd – Sch
= Корабоводител – Conducteur – Schiffsführer
Р – T – St
= Рулеви – Timonier – Steuermann
См – mMt – Bm
= Старши моряк – Maître-matelot – Bootsmann
Мм – Mm – Mm
= Моряк-моторист – Matelot garde-moteur – Matrosen-Motorwart
М – Mt – Mt
= Моряк – Matelot – Matrose
Эмк – Hp – Emc
= Електромеханик – Homme de pont – Elektromechaniker
Мк – Mc – Mc
= Механик – Mécanicien – Mechaniker
Рс – Or – F
= Радиоспециалист – Operateurs radio – Funker.
На всяка страница трябва да се правят следните записи:
– Режим на експлоатация (след всяка смяна на режима на експлоатация необходимите записи трябва
да се нанасят на нова страница).
– След като корабът започне движение:
В първата колона 	 – дата (ден, месец и година)
Във втората колона	 – време (час, мин.)
В третата колона	 – място на началото на движение
В четвъртата колона – местоположение на това място в речни км.
– След като корабът направи прекъсване в движението:
В първата колона	 – дата (ден, месец и година), ако тя се отличава от датата на отплаване
В пета колона	 – време (час, мин.)
В шеста колона	 – място, където корабът се е спрял
В седма колона	 – местоположение на това място в речни км.
– След като корабът възобнови движението: същите записи като в началото на рейса.
– След като транспортното средство завърши движението: същите записи, както и при прекъсване
на движението на кораба.
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– В колона 8 се попълва името и фамилията, номерът на служебната книжка на члена на екипажа
или на свидетелството за правоспособност, когато екипажът за първи път се качва на борда или се из
вършва някаква промяна в състава на екипажа.
– В колони 9 – 11 за всеки член на екипажа трябва да се укаже началото и краят на личното му
време за почивка. Тези записи трябва да бъдат направени не по-късно от 8,00 ч. сутринта на следващия
ден. Ако членовете на екипажа правят прекъсвания на почивката по единен график, достатъчно е да се
укаже схемата само един път за цялото време на рейса.
– В колони 12 и 13 да се укаже времето на пристигане и отплаване или слизане на брега при изме
нения на екипажа.
Нарушения/наказания
За нарушение на предписанията за екипажа съгласно „Препоръки относно техническите предписания за
корабите, плаващи по вътрешните водни пътища“ на Дунавската комисия може да се налагат наказания,
включително за случаите, когато вахтеният дневник не се води или не се води по предписания начин.
RUHEZEITEN – ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА
Betriebsform
Режим на експлоатация ………………….
SCHIFF – КОРАБ
BESATZUNGSMITGLIEDER – ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА
Beginn der Fahrt
Ende der Fahrt
Besatzungsmitglieder
Ruhezeiten der
Zugang Abgang
Начало на
Край на движението Членове на екипажа
Besatzungsmitglieder
При Отпла
движението
Време на почивка на членовете
сти
ване
на екипажа
гане
Dienstbuch
Сл. книжка

Datum
Дата

1
2
3
Jahr/
Zeit
Ort
Monat/ Време Място
Tag
Година/
месец/
ден

4
km
км

5
6
7
8
Zeit
Ort
km Tätigkeit Name und
Време Място км Длъж
Vorname
ност
Име,
презиме,
фамилия

9
№

von
от

bis
до

10
von bis
от до

11
von
от

bis
до

12
Zeit
Време

13
Zeit
Време

“
§ 39. Приложение № 54 към чл. 67, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 54
към чл. 67, ал. 1

РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATIONS

РАДИОДНЕВНИК
RADIO LOG BOOK
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БЪЛГАРИЯ

Част 1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATIONS

РАДИОДНЕВНИК
RADIO LOG BOOK

Име на кораба:
Name of ship

ИМО №:
IMO №

Радиодневникът започва от страница №
The Radio Log Book begins with page №

Радиодневникът завършва със страница №
The Radio Log Book ends with page №

Радиодневникът е започнат на:
Period covered by Radio Log Book: From

Радиодневникът е завършен на:
Period covered by Radio Log Book: To

№ ___________

Печат на компанията		

ДИРЕКТОР НА КОМПАНИЯТА
COMPANY’S MANAGER : ….............................
(__________________________)

Company’s Stamp

Данни за кораба
Particulars of Ship

Част 2

Име на кораба: _______________ Повиквателен сигнал: _________ MMSI ____________ ИМО № ________
Ship’s name
Call Sign
MMSI
IMO №
Пристанище на регистрация ______________ Бруто тонаж ____________ Дата на залагане на кила _______
Port of Registry
Gross Tonnage
Date keel was laid
Разрешително за корабна р/ст № _________
Radio License No.
ИНМАРСАТ B № _______________
INMARSAT В No

ИНМАРСАТ С № __________ ИНМАРСАТ С № __________
INMARSAT C No
INMARSAT C No

ИНМАРСАТ F № ______________
INMARSAT F No

ИНМАРСАТ мМ _____________
INMARSAT mM

NBDP № (SELCAL) __________________
NBDP No (SELCAL)
Име и адрес на корабособственика или беърбоут чартьора:
Name and address of Owner or bearboat Charterer
- Име: _______________________________________________________________________________
Name
- Адрес: ______________________________________________________________________________
Address
Район(и), за които корабът е освидетелстван да работи: ____________________________________________
Sea area(s) in which the ship is certified to operate
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Метод(и) за осигуряване функционалните изисквания към радиооборудването:
Indicate method(s) used to ensure availability of radio facilities:
- Дублиране на оборудването:			
ДА □
НЕ □
Duplication of equipment			
Yes		
No
- Брегово обслужване:				
ДА □
НЕ □
Shore-based maintanance			
Yes		
No
Данни за компанията, извършваща бреговото обслужване:
Details of Service Company
Име на компанията: ____________________________________________________________________
Company’s Name
Адрес на компанията: __________________________________________________________________
Company’s Address
- Обслужване на море:		
		
ДА □
НЕ □
At-sea maintanance
Yes		
No
Част 3
1. Данни за радиооператорите:
Information for the radio operators
№

Имена на радиоопе
раторите
Names

Дата на качване на борда
Date signed on and signed
off
от
(From)

до
(To)

Данни за свидетелството
Certificate(s)
вид
Class(es)

номер
Number(s)

дата на издаване
Date of Issue

2. Име и длъжност на лицата, определени да осъществяват комуникации при бедствие:
Name and rank of designated person(s) with responsibility for radio communications during emergency
№

Поредност
order of responsibility

Имена на радио
операторите
names of radio
operators

Дата на
назначаване
date of nomination

Подпис на
назначаващия
signature of
person who
nominate radio
operators

Подпис на
оператора
signature of radio
operator

Основен оператор
principal operator
І заместник
Ist substitute
ІІ заместник
IInd substitute
Основен оператор
principal operator
І заместник
Ist substitute
ІІ заместник
IInd substitute

3. Име(на) на лицата, определени да извършват съответните проверки и тестове и да извършват записи в
Радиодневника, ако са различни от т. 1:
Name of person(s) nominated to carry out appropriate test and checks and entries in the Log book (if different from
above)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Част 4

ПРАВИЛА

ЗА ВОДЕНЕ НА РАДИОДНЕВНИКА НА КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПОД ЗНАМЕТО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

RULES
FOR KEEPING RADIO LOG BOOK ON BOARD OF SHIPS FLYING REPUBLIC OF BULGARIA FLAG

I. Част 1 – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
I. Part 1 – GENERAL

1. Радиодневник се води на всеки кораб, плаващ под знамето на Република България,
снабден с корабна радиостанция.

1. Radio log book should be kept on board of each vessel flying the flag of the Republic of Bulgaria, equipped
with a ship radio station.

2. Корабният радиодневник отразява дейността на корабната радиостанция и
вахтения радиооператор, а така също и обективните условия и обстоятелства, свързани с
тях. Воденето на радиодневника е задължително през цялото денонощие в съответствие
с настоящите правила, Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения и
Международната конвенция за защита на човешкия живот на море (SOLAS).

2. Radio log book reflects the ship's radio communication and watchkeeping radio officer, as well as objective
conditions and circumstances associated with them. Record keeping is mandatory throughout all day (24 hours) in
accordance with these rules, the ITU Radio Regulations and the International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS).

3. Радиодневникът съдържа 100 листа формат А4 по определената по-долу форма.
Под всеки лист има неразграфен лист, който носи същия номер като оригиналния лист.

3. The radio log book contains 100 sheets of A4 paper in the specified form below. Under each original sheet
there is blank sheet which bears the same number as the original sheet.

4. Дневникът се състои от челна страница и пет части:

4. The radio log book consists of front page and five parts:

4.1. Част 1 – Заглавна страница с дата на започване и завършване на радиодневника,
регистрационен номер и подпис на директора на компанията по смисъла на ISM кода.

4.1. Part 1 – Cover page with the date of commencement and termination of radio log book, registration
number and signature of the manager of the Company according ISM Code.

4.2. Част 2 – Основни данни за корабната радиостанция (данни за Разрешителното за
корабната радиостанция (Radio License) и Свидетелството за сигурност на радиосредствата на
товарен кораб (Cargo Ship Safety Radio Certificate), Данни за радиостанцията – Повиквателен
сигнал, MMSI или ATIS кодове, IMO номер, Inmarsat и NBDP номера, данни за компанията,
осигуряваща брегова поддържка на радиоинсталацията. Име и адрес на корабособственика
или беърбоут чартьора.
4.2. Part 2 – Basic data for the shipping radio station (Radio License and Cargo Ship Safety Radio Certificate,
call sign, MMSI and ATIS code, IMO number , Inmarsat and NBDP numbers, details of the company, providing shorebased maintenance of radio installation. Name and address of the owner or bareboat charterer.

4.3. Част 3 – Данни за радиооператорите и свидетелствата им за правоспособност,
данни за определените радиооператори за водене на комуникации при аварийни случаи
(distress, urgency, safety and search and rescue operations).

4.3. Part 3 – Details for the radio operators and their certificates of competency, radio operators authorized
to conduct emergency radio communications (distress, urgency, safety and search and rescue operations).
4.4. Част 4 – Правила за водене на радиодневника.
4.4. Part 4 – Rules for record keeping the radio log book.

4.5. Част 5 – Страници за запис – оригинална страница с номер, оформена с графи
за вписване на данни, и дублираща страница, която е чиста и носи номера на оригиналната
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страница. Оригиналната страница е перфорирана, за да се откъсва и изпраща за контрол
с останалите отчетни документи по указание на корабособственика. Номерацията на
страниците е единна и последователна за всички радиодневници на конкретния кораб.
4.5 Part 5 – Pages for records – original numbered page, printed with columns for records and duplicate
blank page numbered as the original one. The original page is perforated (designed to be torn off). The original page
and other supporting documents should be sent of the ship owner. Page numbering is a unified and consistent for all
radio log books of respective vessel.

ІІ. Част 2 – ПОЛУЧАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРОВЕРКА
II. PART II – SUPPLY, STORAGE, HAND OVER AND VERIFICATION

1. Компанията е длъжна да отпечата радиодневника и да снабди кораба с такъв.
1. The Company is obliged to print radio log book and supply the ship with it.

2. Радиодневникът се прономерова, прошнурова и заверява с пореден номер от
книгата за радиодневници, водена в компанията. Той се получава от капитана на кораба или
упълномощен от него член на екипажа срещу подпис.

2. Radio log book contains enumerated consecutive pages which have to be stringed through. It have to be
endorsed with a serial number from the book for registration of radio log books maintained by the Company. Radio
log book is received by the master or an authorized member of the crew against a signature.

3. Радиодневникът трябва да се намира на работното място на радиооператора и се
предоставя за проверки на:
3. Radio log book must be kept at workplace of the radio operator and made available for inspection by:

3.1. упълномощен представител на корабособственика,

3.1. authorized representative of the owner,

3.2. упълномощени представители на Администрацията на знамето,
3.2. authorized representatives of the Administration of the flag,

3.3. лица, упълномощени да извършват държавен контрол на корабите в пристанищата.
3.3. persons authorized to carry out port state control of ships in ports.

4. Записите в радиодневника се извършват от упълномощените от капитана и вписани
в част 3 – лица от корабния екипаж.

4. Records in the radio log book are carried out by authorized by the master and entered in Part 3 crew members.

4.1. Записите за всеки ден започват на нов ред от 00.00 часа и завършват в 24.00 часа.
4.1. Entries for each day starts on a new line at 00.00 hours and end at 24.00 hours.

4.2. След завършване на записа за деня се остава празен ред, в който след проверка
се подписва капитанът на кораба.

4.2. After completion of the record for the day an empty line lefts, where the master put his signature after
verification of the contents.

5. Капитанът на кораба е длъжен ежедневно да извършва проверка за правилното
водене на радиодневника, като удостоверява същото с подписа си.

5. The master is obliged on daily basis to check for the proper record keeping of the Radio log book, certifying
it with his signature.

6. В случай на напускане на кораба при бедствие радиооператорът, натоварен с
комуникациите при бедствие, е длъжен да вземе всички мерки за спасяване на радиодневника.
6. In case of abandon the ship the radio operator responsible for radio communication in distress must take
all measures to save the radio log.

7. Всеки радиодневник се води до попълване на последната страница, съхранява се
3 години на борда на кораба, след което се предава с акт в архивния фонд на корабособственика.

7. Each radio log book should be used to the last page, after that kept on board for 3 (three) years and then
sent of the ship owner (with act in the archive fund).

7.1. На всяко първо число от месеца попълнените за предходния месец оригинални
страници се откъсват и изпращат на компанията за отчет и контрол.

7.1. On eachy first day of the month, completed original pages for the previous month should be tear out and
sent to the Company for account and control.
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ІІІ. ЧАСТ 3 – ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РАДИОДНЕВНИКА

III. PART 3 – INSTRUCTIONS FOR KEEPING RADIO LOG BOOK

1. Преди започване на записи в нов радиодневник радиооператорът попълва в
съответните графи изискваните данни в части 2 и 3.

1. Before commencement of records in new Radio log book the operator fills in the required data in Parts 2 and 3.

1.1. При смяна на лицата, натоварени с отговорност за осъществяване на
комуникациите или комуникациите при бедствие, се вписват новите лица.
1.1. When the responsible for communications or communications in distress person is changed, the new
operator’s details shall be entered in the log book.

1.2. На всяко първо число от нов месец записите започват на нова страница.
1.2. The records for each first day of the month starts on a new page.

2. Всички записи се извършват на английски език със син химикал. Те трябва да
бъдат написани четливо, в ясна форма, която да изключва грешни тълкувания или съмнения.
Могат да се използват международно приети съкращения и съкращения от „Q“ кода, когато
смисълът на записа не губи яснотата и пълнотата си.

2. All entries should be made in English with a blue pen. They should be written legibly in a clear form that
precludes misinterpretation or doubt. Internationally accepted abbreviations and abbreviations of „Q“ Code can be
used, meaning if the record does not lose its clarity and completeness.

3. Изтриване и поправки в текста категорично се забраняват. Когато е необходимо да се
внесат поправки, текстът, който подлежи на поправка, се зачертава и поставя в скоби. Верният
текст се записва непосредствено след зачертания и се удостоверява с подписа на внеслия
поправката. Поправка може да извършва само лицето, което е вписало грешния текст.

3. Deleting and amending the text is strongly prohibited. Where corrections are necessary to be made, the text
must be strike through and put in brackets. The correct wording is recorded immediately after the strike through text
and is proved by the signature of the person who made the amendments. Corrections may be made only by the person
who has entered the wrong text.

4. Записите в дневника имат доказателствена стойност за фактите и събитията,
станали по време на рейса на кораба. Радиооператор, който впише неверни данни, или
лице, което нареди вписване на такива, носи отговорност съгласно Наказателния кодекс на
Република България.
4. Logbook records have evidential value of facts and events occurred during the voyage of the ship. Radio
operator entered falsе data or the person who ordered to be entered false data are liable under the Criminal Code of
the Republic of Bulgaria.

5. В страницата за записи (част 5) се вписват:

5. On the record page (Part 5) is entering:

5.1. В колона „Дата и час“ – датата във формат ден, месец, година (00.00.0000) и
времето по UTC в 24-часов формат с две цифри за часа и две за минутите.
5.1. In the column „Date and Time“ – the date format (day, month, year – 00.00.0000) and time in UTC in
24 hour format with two digits for the hour and two for the minutes.

5.2. В колона „За станция“ – повиквателният сигнал на радиостанцията или името на
Бреговата земна станция, за която е предназначено съобщението.

5.2. In the column „For the station“ – the radio call sign or name of Coast Earth Station, for which the
message is intended.

5.3. В колона „От станция“ – повиквателният сигнал на радиостанцията или името
на Бреговата земна станция, от която произхожда съобщението.

5.3. Сolumn „From the station“ – the radio call sign or name of the Coast earth station of origin of the
message.

5.4. В колона „Данни за работата“:
5.4. In column „work details“:

5.4.1. За корабни радиостанции, оборудвани съгласно изискванията на Световната
морска система за бедствие и безопасност (СМСББ):

5.4.1. For Ship’s Station equipped in accordance with the requirements of the Global Maritime Distress and
Safety System (GMDSS):
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5.4.1.1. Откриване/закриване на радиовахта (При отплаване/заставане на кей и име
на пристанището);
5.4.1.1. Opening / closing of watch keeping (On sailing / berthing and port name);

5.4.1.2. В сбита форма (резюме) всички съобщения, свързани с трафик за бедствие.
Записът трябва да включва дата, време, подробности за корабите, които участват, техните
координати и др.;
5.4.1.2. In summary form (Summary) all distress radio traffic. Record should include the date, time, details
of the ships involved, theirposition, etc.;

5.4.1.3. Съобщения между радиостанциите на корабите и бреговите радиостанции:
5.4.1.3. Communications between ships and shore stations:

- за радиотелеграми – номер и брой думи;

- For radio telegram – number and number of words;

- за радиотелекси – пореден номер на телекса, номер на абоната, подателя и времетраене;
- For radio telex – consecutive number of the telex, number of the subscriber, the sender and duration;

- за радиотелефонни разговори – код на държавата, код на зоната, телефонен номер
на абоната и времетраене на разговора;
the call;

- For radio phone calls – a country code, area code, telephone number of the subscriber and the duration of

- за факсове – код на държавата, код на зоната, телефонен номер на абоната и
времетраене на комуникацията;

- Fax communications – country code, area code, telephone number and timing of customer communication;

- за съобщение от електронната поща (е-mail) – номер, дата, получател и големина в
битове или друга единица.
- For an e-mail (е-mail) – number, date, addressee and size in bytes or other unit.

5.4.1.4. Други задължителни записи:
5.4.1.4. Other records required:

- произшествия, засягащи или отнасящи се до радиовръзките – проблеми и повреди
на радиосъоръженията;
- Accidents involving or relating to radio communications – problems and damages to the radio equipment;

- прекъсвания в комуникациите с брегови станции, брегови земни станции или
спътници;
- Interruptions in communications with shore stations, coast earth stations or satellites;

- сериозни нарушения на радиодисциплината от други станции;
- Serious breaches of radio discipline by other stations;

- всякакви сериозни инциденти, засягащи обмяната на рутинен трафик – такива като
различия или несъгласия за заплащането, неполучаване на квитанция (receipt) за предадени/
получени съобщения;
- Any serious incidents involving the exchange of routine traffic – such as disagreements or differences of
pay, not receiving a receipt (receipt) of transmitted / received messages;

- координатите на кораба, поне веднъж дневно;
- Position of the ship, at least once daily;

- подробности за проверките и тестовете на радиосъоръженията.
- Details of inspections and tests of vessel’s radio equipment.

5.4.1.5. Всички получени печатни съобщения, касаещи бедствие чрез Navtex, Enhanced
Group Calling, Narrow Band Direct Printing или Satellite telex, трябва да бъдат записани в
радиодневника по реда на приемането и запазени в същия ред в края на дневника.
5.4.1.5. All received via Navtex, Enhanced Group Calling, Narrow Band Direct Printing or Satellite telex
printed distress communications shall be recorded in radio log book in order of their reception and stored in the same
order at the end of the log book.
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5.4.1.6. Квитанцията (receipt) за получените печатни съобщения, отнасящи се до
състоянието на времето, метеопрогнози, навигационни прдупреждения и др., трябва да се
отбележи в дневника.

5.4.1.6. The receipt for received printed messages relating to the weather, weather forecasts, navigational
warnings etc. must be entered in the log.

5.4.1.7. Ежедневните, седмичните и месечните тестове и проверки на радиооборудването
и резервното захранване, така както е посочено по-долу, трябва да се отбележат в
радиодневника след момента на тяхното извършване. Трябва да бъде вписано кратко резюме
за работното състояние на радиооборудването заедно с имената на станциите, с които са
извършени пробите и тестовете. Ако има забележки, повреди и някоя от радиоинсталациите
не функционира според изискванията, упълномощеният радиооператор трябва да извести
капитана на кораба и да запише подробности за несъответствието (повредата).
5.4.1.7. Daily, weekly and monthly tests and inspections of radio equipment and backup power, as indicated
below, must be recorded in radio log book. Brief summary of the operational state of radio equipment along with the
names of stations with which tests were carried out should be entered. If there are remarks, damages and if any radio
installation is not functioning as required, the appointed radio operator should notify the master and record in the
Radio log book details of non-compliance (failure).

5.4.2. За корабни радиотелефонни станции:
5.4.2. For the ship radiotelephone stations:

5.4.2.1. Откриване и закриване на станцията.
5.4.2.1. Opening and closing the station.

5.4.2.2. В сбита форма съобщения, свързани с бедствие, спешност и безопасност.
5.4.2.2. In short form – distress, urgency and safety related messages.

5.4.2.3. Съобщения между станциите на кораба с брегови или подвижни радиостанции.
5.4.2.3. Communications between the stations of the ship to shore or mobile radio stations.

5.4.2.4. Произшествия от всякакъв характер, свързани с радиовръзките.
5.4.2.4 Accidents (of any nature) relating to radio communications.

5.4.2.5. Местоположение на кораба, поне веднъж в денонощието.
5.4.2.5. Position of the vessel at least once a day.

5.4.2.6. Други задължителни вписвания:
5.4.2.6. Other required entries:

- данни за обслужване на акумулаторите и тяхното зареждане (ако има такива);
- data for servicing of batteries and their charge (if any);

- данни от изпитанията и състоянието на свързочното оборудване на спасителните
средства.
- data for tests and the condition of communication equipment of the LSA.

IV. ЧАСТ 4 – ПРОВЕРКА И ТЕСТВАНЕ НА РАДИОИНСТАЛАЦИЯТА И
РЕЗЕРВНОТО ЗАХРАНВАНЕ
IV. PART 4 – INSPECTION AND TESTING OF RADIO INSTALLATION AND RESERVE POWER

За установяване функционирането на радиостанцията се извършват следните
проверки и тестове:

In order to check proper operation of the radio station, following inspections and tests should be performed:

1. Ежедневно:
1. Daily:

1.1. Проверява се правилното функциониране на DSC апаратурите с вградения
selftest, без излъчване на сигнал;
1.1. Ensure the proper functioning of the DSC apparatus with built-in selftest, without broadcasting signal;

1.2. Проверяват се батериите, осигуряващи захранване на радиоинсталацията, и ако
е необходимо, се зареждат;
1.2. Check the batteries providing power to the radio installation and recharge if need;
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1.3. Печатащите устройства се проверяват за наличие на достатъчно хартия и
блокиране, задръстване с хартиени остатъци;
1.3. Printers check for enough paper and for blocking, paper jams, paper waste;

2. Седмично:

2. Weekly:

2.1. Поне веднъж седмично трябва да се проверява правилната работа на DSC
апаратурата чрез тестово излъчване и тестова радиовръзка с брегова станция, когато корабът
се намира в обхвата на такава. Когато корабът е бил за по-дълъг период от време извън
обхвата на брегови станции, оборудвани с DSC, то веднага при първа възможност трябва да
се направи тестова радиовръзка с такава станция.

2.1. At least once a week the correct operation of the DSC apparatus should be checked by broadcasting test
and test with coastal radio station when the ship is within the communication range of such station. When the ship
was (for a long time) outside the range of coast stations equipped with DSC, test with such radio station should be
done as soon as possible.

2.2. Когато резервното захранване се осигурява от електрически генератор, той се
проверява и тества всяка седмица.

2.2. Where secondary power supply is provided by an electric generator, it should be checked and tested
every week.

3. Месечно:
3. Monthly:

3.1. Веднъж месечно трябва да се проверява и тества EPIRB-а, използвайки вградените
му възможности за тест, без да се излъчва в действителност.
3.1. EPIRB should be checked and tested using its built-in self test without actually activation.

3.2. Всеки SART трябва да се тества веднъж месечно, използвайки вградените му
възможности за тест.
3.2. Each SART should be tested using its built-in test.

3.3. Всеки месец трябва да се проверява безопасното съхранение, състоянието, кабелните връзки и плътността на електролита на акумулаторите (последното, ако акумулаторната батерия не е от необслужваем вид), които осигуряват резервното захранване на
радиоинсталациите.

3.3. Safe storage, condition, cable connections and the density of the batteries (the latter, if the battery
is not maintenance-free type of) that provide backup power to radio equipment.

3.4. Поне веднъж месечно трябва да се проверяват антените и изолаторите на
радиоинсталациите и състоянието на електрическото заземяване на радиоинсталациите.
3.4. Antennas and insulators of radio facilities and condition of the electrical grounding of the radio
instalations.

3.5. Всеки месец трябва да се проверяват преносимите УКВ станции чрез предаване/
приемане на свободен УКВ канал (без канал 16).
3.5. Portable VHF stations are tested using transmiting / receiving on free VHF channel (except channel 16).

м/к ________________
m/v
Дата и час
Date & Time

Повикавателен сигнал ________________
Call Sign

За станция От станция
To Station From Station

Данни за работата
Particulars of working

Част 5
ММSI ____________________
MMSI
Честота, канал или спътник
Frequencies Tx/Rx,
Channel or Satelite

Стр. …/…
“
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§ 40. Приложение № 55а към чл. 68, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 55а
към чл. 68, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
THE REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND
COMMUNICATIONS

ДНЕВНИК ЗА НЕФТЕНИТЕ
ОПЕРАЦИИ
ЧАСТ І
OIL RECORD BOOK
PART I

ОПЕРАЦИИ В МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ
( ЗА ВСИЧКИ КОРАБИ )

MACHINERY SPACE OPERATIONS
( ALL SHIPS )
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ДНЕВНИК ЗА НЕФТЕНИ ОПЕРАЦИИ
OIL RECORD BOOK
ЧАСТ I
ОПЕРАЦИИ В МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ
(всички кораби)

PART I
MACHINERY SPACE OPERATIONS
(ALL SHIPS)
Име на кораба: ......................................................................................................................................................................
Name of ship
Отличителен номер или позивни: ………….......................................................................................................................
Distinctive number or letters
Бруто тонаж:..........................................................................................................................................................................
Gross tonnage
За времето от …………….................................................................. до ............................................................................
Period from
to

Бележки: С Дневник за нефтени операции – част I, се снабдява всеки нефтен танкер със 150 тона бруто
тонаж и повече и всеки кораб с 400 тона бруто тонаж и повече, който не е нефтен танкер, за записване на
съответните операции в машинно отделение. За нефтените танкери също се осигурява и Дневник за нефтени
операции – част II, за вписване на съответните товарни/баластни операции.
Note: Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every
ship of 400 tons gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant machinery space operations. For
oil tankers, Oil Record Book Part II shall also be provided to record relevant cargo/ballast operations.
УВОД
Страниците, които следват в този раздел, представляват подробен списък на различните операции в машинното
отделение, които се вписват в Дневника за нефтени операции съгласно правило 20 от Анекс I на Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е изменена с Протокола от 1978, свързан с
нея (МАРПОЛ 73/78). Отделните операции са групирани в раздели, като всеки е обозначен с буквен код.
The following pages of this section show a comprehensive list of items of machinery space operations which are, when
appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance with regulation 20 of Annex I of the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol pf 1978 relating thereto (MARPOL
73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter code.
Когато се правят записи в Дневника за нефтени операции, в съответните колонки се вписват датата, кодът на
раздела и номерът на конкретната операция. Необходимите данни се отбелязват хронологично в празните места.
When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate
columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.
Всяка завършена операция се подписва от отговорния или отговорните офицери и се поставя дата. Всяка попълнена
страница се подписва от капитана на кораба.
Each completed operation shall be signed and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be
signed by the master of the ship.
Дневникът за нефтени операции съдържа много отметки за количеството на нефта. Ограничената точност на
приборите за измерване вместимостта на танковете, температурните промени и полепваемостта на нефта оказват
влияние върху тези показания. Записите в Дневника за нефтени операции трябва да се разглеждат съобразно това.
The Oil Record Book contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices,
temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book should
be considered accordingly.

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВПИСВАТ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
(А) Баластиране или почистване на горивните танкове
(A)Ballasting or cleaning of fuel oil tanks
1. Номер на танк(овете), запълнен(и) с баласт.
1. Identity of tank(s) ballasted.
2. Бил ли е почистен танкът след последното съхранение на нефт, ако не, посочва се видът на нефта, превозван
по-рано в него(тях).
2. Whether cleaned since they last contained oil, if not, type of oil previously carried.
3. Процес на чистене:
3. Cleaning prosess
. 1 местонахождение на кораба и време на началото и края на почистването;
		 . position of ship and time at the start and completion of cleaning;
. 2 номер(а) на танка(овете), в които са използвани един или друг метод (изплакване, почистване с пара,
почистване с химикали, типа и количеството на използваните химикали в м3);
		 . identify tank(s)in which one or another method has been employed (rising through, steaming, cleaning with
chemicals; type and quantity of chemicals used, in m3).
.3 номер(а) на танка(овете), в които е била прехвърлена водата за миене и количеството в м3.
		 . identity of tank(s) into which cleaning water was transferred and the quantity in m3.
4. Баластиране:
4. Ballasting:
. 1 местонахождение и време на началото и края на баластирането;
. 1 position of ship and time at start and end of ballasting;
. 2 количество на баласта, ако танковете не са почистени, в м3.
. 2 Quantity of ballast if tanks are not cleaned, in m3.
(В) Изхвърляне на мръсен баласт или вода за миене от горивните танкове, упоменати в раздел (А)
(B) Discharge of dirty ballast or cleaning water from oil fuel tanks referred to under Section (A)
5. Номер(а) на танка(овете).
5. Identity of tank(s).
6. Местонахождение на кораба при започване на изхвърлянето.
6. Position of ship at start of discharge.
7. Местонахождение на кораба при завършване на изхвърлянето.
7. Position of ship on completion of discharge.
8. Скорост(и) на кораба по време на изхвърлянето.
8. Ship’ speed(s) during discharge.
9. Метод на изхвърляне:
9. Method of discharge:
. 1 чрез оборудване за 15 части на милион;
		 . through 15 ppm equipment;
. 2 в приемни устройства.
		 . to reception ficility.
10. Изхвърлено количество в м3.
10. Quantity discharged, in m3.
(С) Събиране, прехвърляне и отстраняване на нефтени остатъци (утайки)
(C) Collection, transfer and disposal of oil residues (sludge)
11. Събиране на нефтени остатъци (утайки).
11. Collection of oil residues (sludge).
Количествата нефтени остатъци (утайки), задържани на борда на кораба. Количеството трябва да се записва
седмично (това означава, че количеството трябва да се записва веднъж седмично, дори ако рейсът продължава
1
повече от една седмица) :
Quantities of oil residues (sludge) retained on board. The quantity should be recorded weekly1: (this means that
the quantity must be recorded once a week even if the voyage lasts more thаn one week)1:

Само тези танкове, изброени в точка 3.1 от форма (A) и (Б) на Приложението към свидетелството за
предотвратяване замърсяването с нефт, използвани за нефтени остатъци (утайки).
1
Only those tanks listed in item 3.1 of Forms A and B of the Supplement to the IOPP Certificate used for oil residues
(sludge).
1
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.1 номер(а) на танка(овете) .................................................;
identity of tank(s)
.2 вместимост на танка(овете) ....................................... м3;
		 capacity of tank(s)
.3 общо количество, задържано на борда ...................... м3;
		 total quantity of retention
.4 количество остатъци, събрани чрез ръчни операции ...................... м3.
		(Операторът започва ръчно събиране, като нефтените остатъци (утайките) се прехвърлят към
събирателен(ни) танк(ове) за нефтени остатъци (утайки)
		Quantity of residue collected by manual operation
		(Operator initiated manual collections where oil residue (sludge) is transferred into the oil residue (sludge)
holding tank(s).
12. Методи за прехвърляне или отстраняване на остатъците.
12. Methods of transfer or disposal of residue.
Посочва се количеството прехвърлени или отстранени остатъци, изпразненият(ите) танк(ове) и
количеството, задържано на борда, в м3:
State quantity of oil residues transferred or disposed of, the tank(s) emptied and the quantity of contents retained, in m3:
. 1 в приемни устройства (посочва се пристанището)2;
. 1 to reception facilities (identify port);2
. 2 в друг(и) танк(ове), посочва(т) се танка(овете) и общото съдържание на танка(овете);
. 2 to another (other) tank(s) (indicate tank(s) and the total content of tank(s);
. 3 изгаряне (посочва се общото време на операцията по изгарянето);
. 3 incinerated (indicate total time of operation);
. 4 друг метод (посочва се какъв).
. 4 other method (state which).
(D) Неавтоматично започване на изхвърляне зад борд, прехвърляне или отстраняване по друг начин на
сантинни води, събрани в машинното отделение на кораба
(D) Non-automatic starting of discharge overboard, transfer or disposal otherwise of bilge water which has accumulated
in machinery space
13. Количество на изхвърлените, прехвърлените или отстранените води в м3. 3
13. Quantity discharged, transferred or disposed of, in m3. 3
14. Време за изхвърлянето, прехвърлянето или отстраняването (начало и край).
14. Time of discharge, transfer or disposal (start and stop).
15. Методи на изхвърляне, прехвърляне и отстраняване:
15. Method of discharge, transfer or disposal:
. 1 През устройство за очистване до 15 части на милион (посочва се позицията в началото и края);
. 1 trough 15 ppm equipment (state position at start and end);
. 2 в приемни устройства (посочва се пристанището)2;
. 2 to reception facilitied (identify port)2;
. 3 в утаителен (slop) танк или събирателен (holding) танк; посочва(т) се прехвърляното количество и
общото количество, задържано в танка(овете), в м3.
.3 to slop tank or holding tank or other tank(s) (indicate tank(s), state quantity retained in tank(s) , in m3.
(Е) Автоматично започване на изхвърляне зад борд, прехвърляне или отстраняване по друг начин на
сантинни води, събрани в машинното отделение на кораба
(E) Automatic starting of discharge overboard, transfer or disposal otherwise of bilge water which has accumulated in
machinery spaces
16. Време и местонахождение на кораба, когато системата е задействана в автоматичен режим на работа за
изхвърляне зад борд през устройството за 15 ppm.
16. Time and position of ship at which the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard, through 15 ppm equipment.
От оператора на приемните устройства, които включват баржи и камиони цистерни, капитаните на корабите получават
разписка или удостоверение, в които подробно е описано количеството на прехвърлените миячни води от танковете, мръсния баласт, остатъците или нефтосъдържащите смеси, както и времето и датата на прехвърляне. Тази разписка или удостоверение, ако се приложи към Дневника за нефтени операции Част І, може да помогне на капитана на кораба да докаже,
че корабът не е замесен в инцидент като източник на замърсяване. Разписката или удостоверението се съхранява заедно с
Дневника за нефтени операции Част І.
2
The Ship’s masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes barges and tank trucks, a receipt or
certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred. This receipt or certificate, if
attached to the OIL RECORD BOOK Part I, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged
pollution incident. The receipt or certificate should be kept togather with the OIL RECORD BOOK Part I.
3
В случай на изхвърляне или отстраняване на сантинни води от събирателен танк(ове) запишете номера и капацитета на
събирателния(те) танка(ове) и останалото количество в танка.
3
In case of discharge or disposal of bilge water from holding tank(s), state identity and capacity of holding tank (s) and quantity
retained in holding tank.
2
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17. Времето, когато системата е задействана на автоматичен режим на работа за прехвърляне на сантинни води в
събирателен танк(посочва се танкът).
17. Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water to holding tank (identify tank).
18. Времето, когато системата е била поставена на ръчен режим на работа.
18. Time when the system has been put to manual operation.
(F) Състояние на филтриращата система
(F) Condition of the oil filtering equipment
19. Време, когато системата е била извън строя4.
19. Time of system failure4.
20. Време, когато е възстановена работата на системата.
20. Time when system has been made operational.
21. Причини за неизправността.
21. Reasons for failure.
(G) Случайни или други необичайни изхвърляния на нефт
(G) Accidental or other exeptional discharges of oil
22. Време на събитието.
22. Time of occurrence.
23. Местонахождение или координати на кораба по време на събитието.
23. Place or position of ship at time of occurrence.
24. Приблизително количество и вид на нефта.
24. Approximate quantity and type of oil.
25. Обстоятелства по изхвърлянето или изтичането, причини и общи забележки.
25. Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general remarks.
(Н) Бункероване с гориво или наливно смазочно масло
(H) Bunkering of fuel or bulk lubricating oil
26. Бункероване:
26. Bunkering:
.1 място на бункероването;
.1 place of bunkering;
.2 време на бункероването;
.2 time of bunkering;
.3 вид и количество на горивото и номер(а) на танка(овете) (посочва се добавеното количество в тонове и
цялото съдържание на танка(овете);
.3 type and quantity of fuel oil and identity of tank(s) (state quantity added in tonnes and total content of tank(s);
.4 вид и количество на смазочното масло и номер на танка(овете) (посочва се добавеното количество в тонове и
цялото съдържание на танка/овете).
4. type and quantity of lubricating oil and identity of tank(s) (state quantity added in tonnes and total content of tank(s).
(I) Допълнителни експлоатационни процедури и общи забележки
(I) Additional operational procedures and general remarks
Име на кораба ..................................................................................................
Name of Ship
Отличителен номер или позивни ...................................................................
Distinctive number or letters
ОПЕРАЦИИ В МАШИННОТО ОТДЕЛЕНИЕ (ЗА ВСИЧКИ КОРАБИ)
MACHINERY SPACE OPERATIONS (ALL SHIPS)
Дата
Date

Код
(буква)
Code(letter)

Операция (номер)
Item (number)

Сведения за операциите/
подпис на отговорния офицер
Record of operation/signature of officer in charge

Подпис на капитана: .................................................
Signature of Master
Състоянието на оборудването за филтриране включва също и системата за сигнализация и устройството за
автоматично спиране, ако е приложимо.
4
The condition of oil filtering equipment covers also the alarm and automatic stopping devices, if applicable.
4
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ПРАВИЛА
ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИКА ЗА НЕФТЕНИ ОПЕРАЦИИ НА КОРАБИТЕ
ОТ МОРСКИЯ ФЛОТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
RULES
for keeping records in the OIL RECORD BOOK
on ships, flying the flag of the Republic of Bulgaria
1. Дневник за нефтени операции – Част І (операции в машинното отделение), се води на всички
нефтени танкери с бруто вместимост 150 и повече тона и на всеки друг кораб с бруто вместимост 400
и повече тона.
В допълнение на Дневника за нефтени операции – Част І, всеки танкер с бруто вместимост 150
и повече тона трябва да бъде снабден с Дневник за нефтени операции – Част ІІ (товаро/баластни
операции за нефтени танкери).
Oil record book – Part I ( Machinery Space operations) is kept on all oil tankers of 150 GT and above and on
all other ships of 400 GT and above.
In addition oil tankers of 150 GT and above must keep Oil record book – Part II (Cargo/Ballast operations).
2. Дневникът за нефтени операции се отпечатва във формат А4 по определената форма. Дневникът
се отпечатва от съответната корабоплавателна компания. В дневника трябва да бъдат поместени тези
правила, въведение, списък на операциите, които е необходимо да се записват, списък за запознаване
с правилата за попълване на дневника и петдесет листа за извършване на записи. Дневникът трябва
да бъде прошнурован, прономерован и заверен от директора на съответната компания.
Oil record book is printed in A4 size at the defined form. It is printed by the shipowner/shipoperator. The
oil record book consists of The present rules, Introduction, List of operations, which are to be recorded, List
of persons, familiarized with the rules for keeping records and 50 sheets for records. The oil record book must
be stitched, paginated and attested by the manager of the relevant company.
3. Дневникът за нефтени операции се регистрира в специална регистрова книга на компанията.
Той получава контролен номер, съответстващ на ИМО номера на кораба, и поредна номерация на
дневника след ИМО номера за всеки кораб.
Oil record book is to be registered in a register kept by the company. A control number, corresponding to IMO
number of the ship, followed by the consecutive (for each ship) number is to be assigned to every oil record book.
4. Попълването на дневника става по хронологичния ред на извършване на съответните операции.
Записите за моментите се правят по корабния часовник.
Filling up of the oil record book is to be done by chronological order of the operations carried out. Times
are stated by ship’s clock.
5. В дневника се пише точно и сбито само със син или черен химикал. Записите трябва да се
излагат в пределно ясна форма без възможност да се допускат грешни тълкувания или съмнения.
Entries are made accurately and briefly with blue or black pen only. Records are to be of utmost clear form
with no possibility of wrong intepretation or uncertainity.
6. Изтривания в текста категорично се забраняват. Когато е необходимо да се внесат поправки,
текстът който подлежи на поправка, се зачертава и се поставя в скоби. Верният текст се записва
непосредствено след зачертания и се удостоверява с подписа на внеслия поправката. Поправка може
да извършва само лицето, което е вписало грешния текст. Лице, което впише или нареди да се впишат
в дневника неверни данни за извършени операции, носи отговорност съгласно Наказателния кодекс
на Република България.
Erasures in the entries are forbidden. When it is necessary corrections to be made, the text to be corrected
is striked through and bracketed. The correct text is entered next to the wrong one and attested by the signa
ture of the person making the correction. Only the person entered the wrong text is permited to correct it. A
person, who enters or gives order to be entered untruthful data in the Oil Record Book, is liable to prosecution
according to the Penal Code of the Republic of Bulgaria.
7. След запълването дневникът се съхранява на кораба 3 години, след което се предава в архивния
фонд на корабоплавателната компания.
The Oil Record Book is to be retained on board for three years after completion. After that it is to be
delivered to the archive of the shipping company.
8. Дневникът за нефтени операции подлежи на проверка от надлежно упълномощени представители
на Администрацията на знамето и лица, упълномощени да извършват държавен контрол на корабите
в пристанищата.
Oil record book is subject to inspection by duly authorized representatives of the Flag State and persons,
autorized to carry out Port State Control inspections.
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Удостоверявам, че съм научил правилата за водене на дневника и списъка на операциите, които е
необходимо да се записват, и че ще ги спазвам най-точно
I am familiar with the rules for keeping records in the OIL RECORD BOOK
on ships, flying the flag of the Republic of Bulgaria and will follow them strictly
Дата
Date

Длъжност
Position

Име и фамилия
Name and family name

Подпис
Signature

“

§ 41. Приложение № 55 към чл. 68, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 55
към чл. 68, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
THE REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

ДНЕВНИК ЗА НЕФТЕНИТЕ
ОПЕРАЦИИ
OIL RECORD BOOK
ТОВАРО/БАЛАСТНИ ОПЕРАЦИИ
( ЗА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ )
CARGO/BALLAST OPERATIONS
(OIL TANKERS )
ДНЕВНИК ЗА НЕФТЕНИ ОПЕРАЦИИ
OIL RECORD BOOK
ЧАСТ II
ТОВАРО/БАЛАСТНИ ОПЕРАЦИИ
(нефтени танкери)
PART IІ
CARGO/BALLAST OPERATIONS
(Oil tankers)
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Име на кораба: .....................................................................................................................................................................................
Name of ship
Отличителен номер или позивни: ………….....................................................................................................................................
Distinctive number or letters
Бруто тонаж:.........................................................................................................................................................................................
Gross tonnage
За времето от ……………................................................................... до ...........................................................................................
Period from
to
Бележки: Всеки нефтен танкер със 150 тона бруто тонаж и повече се снабдява с Дневник за нефтени операции - Част II,
за записване на съответните товарни и баластни операции. Такъв танкер се снабдява също и с Дневник за нефтените
операции - Част I, за записване на съответните операции в машинното отделение.
Note: Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above shall be provided with Oil Record Book Part II to record
relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided with Oil Record Book Part I to record relevant
machinery space operations.
Име на кораба: ..................................................................................
Name of Ship
Отличителен номер или позивни: ……………...............................
Distinctive number or letters
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТОВАРНИТЕ И
СЛОП ТАНКОВЕ
(попълва се на борда на кораба)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS
(to be completed on board)
Обозначение на танковете
Identification of the tanks

Вместимост
Capacity

Pump-room

Дълбочина на слоп танкове:
Depth of slop tank(s)
(Указва се вместимостта на всички танкове и
дълбочината на слоп танка(ове)
(Give the capacity of each tank and the depth of slop tank(s)
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УВОД
INTRODUCTION
Страниците, които следват в този раздел, представляват подробен списък на различните товарни и
баластни операции, които се вписват в Дневника за нефтени операции съгласно правило 20 от Анекс I
на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е изменена с
Протокола от 1978, свързан с нея (МАРПОЛ 73/78). Отделните операции са групирани в раздели, всеки от
които е обозначен с буквен код.
The following pages of this section show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when
appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance with regulation 20 of AnnexI of the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL
73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter code.
Когато се правят записи в Дневника за нефтени операции, в съответните колонки се вписват датата, кодът
на раздела и номерът на конкретната операция. Необходимите данни се отбелязват по хронологичен ред в
празните места.
When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the
appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces.
Всяка извършена операция се попълва с дата и се подписва от отговорния(те) офицер(и). Капитанът заверява
всяка завършена страница с подписа си. По отношение на нефтени танкери, заети в специфични превози
съгласно правило 13С на Анекс I от МАРПОЛ 73/78, съответният запис в Дневника за нефтени операции се
заверява от компетентен орган на крайбрежната държава*.
Each completed operation shall be signed and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be
countersigned by the master of the ship. In respect of the oil tankers engaged in specific trades in accordance with regulation
13C of Annex I of MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil Record Book shall be endorsed by the competent port State
authority*.
Дневникът за нефтени операции съдържа много отметки за количеството на нефта. Ограничената точност
на приборите за измерване вместимостта на танковете, температурните промени и полепваемостта на нефта
оказват влияние върху точността на тези показания. Записите в Дневника за нефтени операции трябва да се
разглеждат съобразно това.
The Oil Record Book contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature
variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book should be considered
accordingly.
* Това изречение се вписва само в Дневник за нефтени операции на танкер, заети в специфични превози.
*This sentence should only be inserted for the Oil Record Book of tanker engaged in a specific trade.
СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВПИСВАТ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
(А) Товарене на нефт
(A) Loading of oil cargo
1. Място на товаренето.
1. Place of loading.
2. Тип на натоварения нефт и номер(а) на танка(овете).
2. Type of oil loaded and identity of tank(s).
3. Общо количество на натоварения нефт (посочва се добавеното количество и цялото съдържание на
танка(овете) в м3.
3. Total quantity of oil loaded (state quantity added and the total content of tank(s))in m3.
(В) Вътрешно прехвърляне на нефтения товар по време на прехода
(B)Internal transfer of oil cargo during voyage.
4. Номер(а) на танка(овете).
4. Identity of tank(s).
. 1 от:
. 1 From:
. 2 в: (посочва се прехвърленото количество и цялото количество в танка(овете) в м3).
. 2 To: (state quantity transferred and total quantity of tank(s) in m3).
5. Бил(и) ли е(са) изпразнен(и) танкът(овете) от 4.1. Ако не, посочва се задържаното количество в м3.
5. Was (were) the tank(s) in 4.1 emptied? (If not, state quantity retained) in m3.
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(С) Разтоварване на нефтен товар
(C) Unloading of oil cargo
6. Място на разтоварването.
6. Plase of unloading.
7. Номер на разтоварения танк(ове).
7. Identity of tank(s) unloaded.
8. Бил(и) ли е(са) танкът(овете) изпразнен(и). Ако не, посочва се задържаното в тях количество в м3.
8. Was (were) tank(s) emptied? (If not, state quantity retained) in m3.
(D) Миене със суров нефт(само за танкери, оборудвани за миене със суров нефт)
(Попълва се за всеки измит със суров нефт танк)
(D) Crude oil washing (COW tankers only)
(To be completed for each tank being crude oil washed)
9. Пристанището, където е извършено миене със суров нефт, или местонахождението на кораба, ако е
извършено между две разтоварни пристанища.
9. Port where crude oil washing was carried out or ship’s position if carried out between two discharging ports.
10. Номер на измития танк(ове)1.
10. Identity of tank(s) washed 1.
11. Брой на машините в употреба.
11. Number of machines in use.
12. Време на започване на миенето.
12. Time of start of washing.
2
13. Използван метод на миене .
13. Washing pattern employed2.
14. Налягане в тръбопровода за миене.
14. Washing linе pressure.
15. Време на завършване или преустановяване на миенето.
15. Time washing was completed or stopped.
16. Посочва се методът за установяване, че танкът(овете) е(са) празен(зни).
16. State method of establishing that tank(s) was (were) dry.
17. Забележки3.
17. Remarks3.
(Е) Приемане на баласт в товарните танкове
(E) Ballasting of cargo tanks
18. Местонахождение на кораба в началото и в края на приемане на баласта.
18. Position of ship at start and end of ballasting.
19. Процес на баластиране:
19. Ballasting process:
. 1 номер(а) на танка(овете), в които е приет баласт;
. 1 Identity of tank(s) ballasted;
. 2 време на началото и края на баластиране;
. 2 Time of start and end;
. 3 количество на приетия баласт; посочва се общото количество баласт за всеки танк, участващ в
операцията, в м3.
. 3 Quantity of ballast received. Indicate total quantity of ballast for each tank involved in operation in m3.
Когато отделният танк има повече машини, отколкото е възможно да се използват едновременно, както е описано в
Ръководството за оборудване и експлоатация, тогава се посочва отсекът, измит със суров нефт, напр. № 2 централен,
носова част.
1

When an individual tank has more machines than can be operated simultameously, as discribed in the Opertions and
Equipment Manual, thеn the section being crude oil washed should be identified, e.g. No.2 center, forward section.
1

Съгласно Ръководството за оборудване и експлоатация впишете дали се използва едностепенен или многостепенен метод
на миене. Ако се използвa многостепенен метод, се посочва вертикалният сектор, обработван от машините, и колко пъти
секторът е обработен в този конкретен етап от програмата.
2

In accordance with the Operations and Equipment Manual, enter whether single-stage or multi-stage method of
washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the machines and the number of
times that arc is covered for that particular stage of the programme.
2

Ако не се следват програмите, дадени от Ръководството за оборудване и експлоатация, в графа „Забележки“ се посочват
причините.
3
If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then the reasons must be given under
Remarks.
3
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(F) Приемане на баласт в танковете, предназначени за чист баласт (само за танкери с танкове, определени
за чист баласт)
(F) Ballasting of dedicated clean ballast tanks (CBT tankers only)
20. Номер(а) на танка(овете), в които е приет баласт.
20. Identity of tank(s) ballasted.
21. Местонахождение на кораба, когато в танковете, предназначени за чист баласт, е била приета вода за
промиване или е приет баласт, необходим на кораба в пристанището.
21. Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken to dedicated clean ballas tank(s).
22. Местонахождение на кораба, когато помпата(ите) и тръбопроводите са промити с отвеждане на водата
към слоп танк.
22. Position of ship when pump(s) and lines were flushed to slop tank.
23. Количеството на замърсената с нефт вода, която след промиване на тръбопровода се прехвърля в
слоп танк(ове) или в товарния(те) танк(ове), в които се съхраняват замърсени с нефт води (посочва(т) се
номерът(та) на танка(овете). Посочва се общото количество в м3.
23. Quantity of the oily water which, after line flushing, is transferred to the slop tank(s) or cargo tank(s) in which slop is
permanently stored (identity tank(s)). State the total quantity in m3.
24. Местонахождение на кораба при приемане на допълнителна баластна вода в танка(овете),
предназначени за чист баласт.
24. Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean ballas tank(s).
25. Време и местонахождение на кораба, когато крановете, отделящи танковете, предназначени за чист
баласт от товарните и зачистващите тръбопроводи, са затворени.
25. Time and position of ship when valves separating the dedicated clean ballast tanks from cargo and stripping lines were
closed.
26. Количество на чистия баласт, приет на борда, в м3.
26. Quantity of clean ballast taken on board in m3.
(G) Почистване на товарните танкове
(G) Cleaning of cargo tanks
27. Номер(а) на почистения(те) танк(ове).
27. Identity of tank(s) cleaned.
28. Пристанище или местонахождение на кораба.
28. Port or ship’s position.
29. Продължителност на почистването.
29. Duration of cleaning.
30. Методи на почистване4.
30. Method of cleaning4.
31. Водите от измиването на танковете са прехвърлени във:
31. Tank washings transferred to:
.1 приемни устройства(посочва се пристанището и количеството5 в м3);
.1 Reseption facilities (state port and quantity5 in m3);
.2 Слоп танк(ове) или товарни танкове, определени като слоп танк(ове) (посочва се номерът на
танка(овете), прехвърленото количество и общото количество в м3).
.2 Slop tank(s) or cargo tank(s) designated as slop tank(s) (identify tank(s); state quantity transferred and total
quantity in m3).
(Н) Изхвърляне на мръсен баласт
(H) Discharge of dirty ballast
32. Номер(а) на танка(овете).
Миене с шланг ръчно, миене с помощта на миячна машина и/или химическо почистване. В случай на химическо
почистване се посочва видът и количеството на химическия препарат.
4
Hand- hosing, machine washing and/or chemical cleaning. Where chеmically cleaning, the chemical concerned and amount
should be stated.
5
От оператора на приемните устройства, които включват баржи и камиони цистерни, капитаните на корабите получават
разписка или удостоверение, в което подробно е описано количеството на прехвърлените миячни води от танковете,
мръсния баласт, остатъците или нефтосъдържащите смеси, както и времето и датата на прехвърляне. Тази разписка или
удостоверение, ако се приложи към Дневника за нефтени операции, може да помогне на капитана на кораба да докаже, че
корабът не е замесен в инцидент като източник на замърсяване. Разписката или удостоверението се съхраняват заедно с
Дневника за нефтени операции.
5
Ship’s masters should obtain from the operator of the reception facilities, which includes barges and tank truks,a receipt or
certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily mixtures transferred. This receipt or certificate,
if attached to the OIL RECORD BOOK, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged
pollution incident, the receipt or certificate should be kept together with the OIL RECORD BOOK.
4
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32. Identity of tank(s).
33. Местонахождение на кораба в началото на изхвърлянето в морето.
33. Position of ship at start of discharge into the sea.
34. Местонахождение на кораба при завършване на изхвърлянето в морето.
34. Position of ship at completion of discharge into the sea.
35. Количество, изхвърлено в морето, в м3.
35. Quantity discharged into the sea.
36. Скорост(и) на кораба по време на изхвърлянето.
36. Ship’s speed(s) during discharge in m3.
37. Работила ли е системата за наблюдение и контрол над изхвърлянето по време на операцията?
37. Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?
38. Водено ли е редовно наблюдение на изхвърляната смес и на повърхността на водите в района на
изхвърлянето?
38. Was the regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?
39. Количеството на замърсената с нефт вода е прехвърлено в слоп танк(ове)(посочва(т) се номерът(та)
на танковете). Посочва се общото количество в м3.
39. Quantity of oily water transferred to slop tank(s) (identify slop tank(s)). State total quantity in m3).
40. Предаване в приемни устройства на брега (посочва се пристанището и количеството в м3)5.
40. Discharged to shore reception facilities (identify port and quantity involved in m3)5.
(I) Изхвърляне на водите от слоп танкове в морето
(I) Discharge of water from slop tanks into the sea
41. Номер(а) на слоп танка(ове).
41. Identity of slop tank(s).
42. Време на утаяване от последното постъпване на остатъци; или
42. Time of settling from last entry of residues or
43. Време на утаяване от последното изхвърляне.
43. Time of settling from last discharge.
44. Време и местонахождение на кораба в началото на изхвърлянето.
44. Time and position of ship at start of discharge.
45.Ниво (Ullage) на общото количество нефтоводна смес в танковете преди изхвърлянето.
45. Ullage of total contents at start of discharge.
46. Ниво (Ullage) на положението на разделителната повърхност между нефта и водата непосредствено
преди изхвърлянето.
46. Ullage of oil/water interface at start of discharge.
47. Количество на изхвърлената вода и интензивност на изхвърлянето в м3/ч.
47. Bulk quantity discharged in m3 and rate of discharge in m3/h .
48. Окончателно изхвърлено количество в м3 и интензивност на изхвърлянето в м3/ч.
48. Final quantity discharged in m3 and rate of discharge in m3/h .
49. Време и местонахождение на кораба при завършване на изхвърлянето.
49. Time and position of ship on completion of discharge.
50. Работила ли е системата за наблюдение и контрол над изхвърлянето по време на операцията?
50. Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?
51. Ниво (Ullage) на положението на разделителната повърхност между нефта и водата след завършване на
изхвърлянето в метри.
51. Ullage of oil/water interface on completion of discharg in meters.
52. Скорост(и) на кораба по време на изхвърлянето.
52. Ship’s speed(s) during discharge.
53. Водено ли е редовно наблюдение на изхвърляната смес и повърхността на водата в района на
изхвърлянето?
53. Was a regular check kept on the effluent and surface of the water in the locality of the discharge?
54. Потвърдете, че съответните кранове на корабните тръбопроводи са затворени след завършване
изхвърлянето от слоп танкове.
54. Confirm that all applicable valves in the ship’s piping system have been closed on completion of discharge from the
slop tanks.
(J)
(J)
55.
55.
56.
56.

Събиране, прехвърляне и отстраняване на утайките и нефтосъдържащите смеси, останали необработени
Collection, transfer and disposal of residues and oily mixtures not otherwise dealt with
Номер на танка(овете).
Identity of tank(s).
Прехвърлено или отстранено количество от всеки танк (посочва се остатъчното количество в м3).
Quantity transferred or disposed of from each tank. (State quantity retained, in m3).
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57. Метод на прехвърляне или отстраняване:
57. Methods of transfer or disposal:
.1 в приемни устройства (посочва се пристанището и общото количество);
.1 to reception facilities (identify port and quantity involved);
.2 смесване с товара (посочва се количеството);
.2 mixed with cargo (State quantity);
.3 прехвърляне във или от друг(и) танк(ове), включително прехвърляне от машинно помещение,
танкове за нефтени остатъци и нефтоводни смеси; посочва(т) се номерът(та) на танка(овете),
прехвърленото количество и общото количество в танка(овете) в м3;
.3 transferred to or from (an) other tank(s) including transfer from machinery space, oil residue (sludge) and oily
bilge water tanks ( identify tank(s); state quantity transferred and total quantity in tank(s), in m3;
.4 друг метод (посочва се какъв); посочва се отстраненото количество в м3.
.4 other methods (state which); state quantity disposed of, in m3
(К) Изхвърляне на чист баласт от товарните танкове
(K) Discharge of clean ballast contained in cargo tanks
58. Местонахождение на кораба в началото на изхвърляне на чист баласт.
58. Position of ship at start of discharge of clean ballast.
59. Номер(а) на танка(овете), от които се изхвърля чист баласт.
59. Identity of tank(s) discharged.
60. При завършване на изхвърлянето изпразнен(и) ли е(са) танкът(овете)?
60. Was (were) the tank(s) empty on completion?
61. Местоположение на кораба при завършване на изхвърлянето, ако то се различава от посоченото в 58.
61. Position of ship on completion if different from 58.
62. Водено ли е редовно наблюдение на изхвърляната смес и повърхността на водата в района на
изхвърлянето?
62. Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?
(L) Изхвърляне на баласт от танковете, предназначени за чист баласт (само за танкери с танкове, определени
за чист баласт)
(L) Discharge of ballast from dedicated clean ballast tanks (CBT tankers only)
63. Номер(а) на танка(овете), от които се изхвърля баластът.
63. Identity of tank(s) discharged.
64. Време и местоположение на кораба в началото на изхвърлянето на чист баласт в морето.
64. Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea.
65. Време и местоположение на кораба при завършване на изхвърлянето в морето.
65. Time and position of ship on completion of discharge into the sea.
66. Изхвърлено количество в м3:
66. Quantity discharged in m3:
.1 в морето; или
.1 into the sea; or
.2 в приемно устройство (посочва се пристанището) 5.
.2 to reception facility (identify port) 5.
67. Имало ли е някакви признаци за замърсяване на баластната вода с нефт преди или по време на
изхвърлянето в морето.
67. Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or during discharge into the sea?
68. Контролирано ли е изхвърлянето с прибор за измерване на нефтеното съдържание?
68. Was the discharge monitored by an oil content meter?
69. Време и местоположение на кораба, когато в края на дебаластирането са били затворени крановете,
отделящи танковете, предназначени за чист баласт, от товарните магистрали и тръбопроводите за
зачистване.
69. Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast tanks from the cargo and stripping lines were
closed on completion of deballasting.
(М) Състояние на системата за наблюдение и контрол над изхвърлянето на нефт
(M) Condition of oil discharge monitoring and control system
70. Време, когато системата е била извън строя.
70. Time of system failure.
71. Време, когато е възстановена работата на системата.
71. Time when system has been made operational.
72. Причини за неизправността.
72. Reasons for failure.
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(N) Случайни или други необичайни случаи на изхвърляне на нефт
(N) Accidental or other exeptional discharges of oil
73. Време на събитието.
73. Time of occurrеnce.
74. Пристанище или местоположение на кораба по време на събитието.
74. Port or ship’s position at time of occurrence.
75. Приблизително количество и вид на нефта в м3.
75. Approximate quantity and type of oil in m3.
76. Обстоятелства по изхвърлянето или изтичането, причини и общи забележки.
76. Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general remarks.
(О) Допълнителни експлоатационни процедури и общи бележки
(O) Additional operational procedures and general remarks
ТАНКЕРИ, ЗАЕТИ В СПЕЦИФИЧНИ ПРЕВОЗИ
TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES
(Р) Приемане на баластна вода
(P) Loading of ballast water
77. Номер(а) на баластирания(те) танк(ове).
77. Identity of tank(s) ballasted.
78. Местонахождение на кораба по време на баластирането.
78. Position of ship when ballasted.
79. Общо количество на баластната вода, приета на кораба в куб. метри.
79. Total quantity of ballast loaded in cubic meters.
80. Забележки.
80. Remarks.
(Q) Преразпределение на баластната вода вътре в кораба
(Q) Re-allocation of ballast water within the ship
81. Причини за преразпределението.
81. Reasons for re-allocation.
(R) Предаване на баластна вода в приемни устройства
(R) Ballast water discharged to reception facility
82. Пристанище(а), където е предадена баластната вода.
82. Port(s) where ballast water was discharged.
83. Име или обозначение на приемното устройство.
83. Name or designation of reception facility.
84. Общото количество на предадената баластна вода в куб.м.
84. Total quantity of ballast water discharged in cubic meters.
85. Дата, подпис и печат на длъжностното лице, представляващо пристанищните органи.
85. Date, signature and stamp of port authority official.
Име на кораба: ................................................................
Name of ship
Отличителен номер или позивни ..................................
Distinctive number or letters
ТОВАРНО/БАЛАСТНИ ОПЕРАЦИИ ЗА НЕФТЕНИТЕ ТАНКЕРИ
CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)
Дата
Date

Код (буква)
Операция
Code (let(номер)
ter)
Item (number)

Подпис на капитана: .................................................
Signature of Master

Сведения за операциите/
подпис на отговорния офицер
Record of operation/signature of officer in charge
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ПРАВИЛА
ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИКА ЗА ТОВАРО/БАЛАСТНИ ОПЕРАЦИИ НА КОРАБИТЕ ОТ МОРСКИЯ
ФЛОТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
RULES RULES
for keeping records in the CARGO/BALLAST OPERATIONS on
oil tankers,flying the flag of the Republic of Bulgaria
1. Дневник за товаро/баластни операции се води на всички нефтени танкери с бруто вместимост 150 и
повече тона.
1. Oil record book – Part II ( Cargo/Ballast Operatios) is kept on all oil tankers of 150 GT and above .
2. Дневникът за товаро/баластни операции се отпечатва във формат А4 по определена форма. Дневникът
се отпечатва по установената форма и размери от съответната корабоплавателна компания. В началото на
дневника трябва да бъдат поместени тези правила, въведение, списък на операциите, които е необходимо
да се записват, списък за запознаване с правилата за попълване на дневника от упълномощените за това
лица и 50 листа за извършване на записи. Дневник трябва да бъде прошнурован, прономерован и заверен от
директора на съответната компания.
2. Cargo/Ballast record book is printed in A4 size at the defined form. It is printed by the shipowner/shipopera
tor. The Cargo/Ballast record book consists of the present Rules, Introduction, List of operations, which are to be
recorded, List of persons, familiarized with the rules for keeping records and 50 sheets for records. The Cargo/Ballast
record book must be stitched, paginated and attested by the manager of the relevant company.
3. Дневникът за товаро/баластни операции се регистрира в специална регистрова книга на компанията.
Той получава контролен номер, съответстващ на ИМО номера на кораба, и поредна номерация на дневника
след ИМО номера за всеки кораб.
3. The Cargo/Ballast record book is to be registered in a register kept by the company. A control number, corre
sponding to IMO number of the ship, followed by the consecutive (for each ship) number is to be assigned to every
oCargo/Ballast record book.
4. Попълването на дневника става по хронологичния ред на извършване на съответните операции.
Записите за моментите се правят по корабния часовник.
4. Filling up of the Cargo/Ballast record book is to be done in chronological order of the operations carried out.
Times are stated by ship’s clock.
5. В дневника се пише точно и сбито само със син или черен химикал. Записите трябва да се излагат в
пределно ясна форма, без възможност да се допускат грешни тълкувания или съмнения.
5. Entries are made accurately and briefly with blue or black pen only. Records are to be of utmost clear form
with no possibility of wrong intepretation or uncertainity.
6. Изтривания в текста категорично се забраняват. Когато е необходимо да се внесат поправки, текстът
който подлежи на поправка, се зачертава и поставя в скоби. Верният текст се записва непосредствено след
зачертания и се удостоверява с подписа на внеслия поправката. Поправка може да извършва само лицето,
което е вписало грешния тескт. Лице, което впише или нареди да се впишат в дневника неверни данни за
извършени операции, носи отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.
6. Erasures in the entries are forbidden. When it is necessary corrections to be made, the text to be corrected is
striked through and bracketed. The correct text is entered next to the wrong one and attested by the signature of the
person making the correction. Only the person entered the wrong thext is permited to correct it. A person, who enters
or gives order to be entered untruthful data in the Oil Record Book, is liable to prosecution according to the Penal
Code of the Republic of Bulgaria.
7. След запълването дневникът се съхранява на кораба 3 години, след което се предава в архивния фонд
на корабоплавателната компания.
7. The Cargo/Ballast Record Book is to be retained on board for three years after completion. After that it is to
be delivered to the archive of the shipping company.
8. Дневникът за товаро/баластни операции подлежи на проверка от надлежно упълномощени представители
на Администрацията на знамето и лица, упълномощени да извършват държавен контрол на корабите в
пристанищата.
8. Cargo/Ballast record book is subject to inspection by duly authorized representatives of the Flag State and
persons, autorized to carry out Port State Control inspections.
Удостоверявам, че съм научил правилата за водене на дневника за товаро/баластни операции и списъка
на операциите, които е необходимо да се записват, и че ще ги спазвам най-точно
I am familiar with the rules for keeping records in the CARGO/BALLAST RECORD BOOK
on ships, flying the flag of the Republic of Bulgaria and will follow them strictly
Дата
Date

Длъжност
Position

Име и фамилия
Name and family name

Подпис
Signature

“
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§ 42. Приложение № 55б към чл. 68, ал. 1 се отменя.
§ 43. Създава се приложение № 55в към чл. 68а:
„Приложение № 55в
към чл. 68а

ДНЕВНИК

ЗА ОПЕРАЦИИ С ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
ÖLKONTROLLBUCH
ТВЪРДА КОРИЦА
ЦВЯТ – БЯЛ
ТЕКСТ – ЧЕРЕН
ШРИФТ – TIMES NEW ROMAN
ФОРМАТ – А4

ПРАВИЛА

за водене на Дневник за операции с отработени масла
Издаване на Дневник за операции с отработени масла
Първият Дневник за операции с отработени масла на страница 1, на който се поставя пореден № 1, се
издава от компетентния орган, който е издал корабното удостоверение. Същият компетентен орган указва
сведенията, предвидени на страница 1.
Всички следващи дневници, на които се присвояват последователни поредни номера, се издават от съответния
местен компетентен орган, но само след представяне на предходния дневник. Предходният дневник, в който
незаличимо се отбелязва „недействителен“, трябва да се върне на корабоводителя. Той е длъжен да го
съхранява на борда на кораба в течение на шест месеца след последния запис.
Ausstellung der Ölkontrollbücher
Das erste Ölkontrollbuch, versehen auf Seite 1 mit der laufenden Nummer 1, wird nur von der Behörde ausgestellt, die dem Schiff
das Schiffszeugnis erteilt hat. Sie trägt auch die auf Seite 1 vorgesehenen Angaben ein.
Alle nachfolgenden Ölkontrollbücher werden von einer örtlich zuständigen Behörde mit der Folgenummer numeriert und ausgegeben, dürfen jedoch nur gegen Vorlage des vorangegangenen Ölkontrollbuches ausgehändigt werden. Das vorangegangene Ölkontrollbuch wird unaustilgbar „ungültig“ gekennzeichnet und dem Schiffsführer zurückgegeben. Es ist nach der letzten Eintragung
noch sechs Monate lang an Bord aufzubewahren.
Страница 1
Seite 1
........................................
Тип на кораба
Art des Fahrzeugs

Пореден номер: ...........................................................
Laufende Nr.:
......................................................................................................
Име на кораба
Name des Fahrzeugs

Официален номер или номер на мерителното свидетелство:
Amtliche Schiffsnummer oder Eichzeichen:

..........................................

Място на издаване:
Ort der Ausstellung:

..........................................

Дата на издаване:
Datum der Ausstellung:

..........................................

Настоящият дневник се състои от ............... страници
Dieses Buch enthält ............... Seiten
Печат и подпис на представителя на компетентния орган,
издал настоящия дневник
Stempel und Unterschrift der Behörde,
die dieses Ölkontrollbuch ausgestellt hat

..........................................
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Страница 2 (и последващи)
Seite 2 und folgende
1.

Отпадъци, съдържащи масло или смазочни материали и образувани по време на експлоатацията
на кораба, които са били приети:
Akzeptierte öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle:

1.1

Отработени масла:
Altöl:

................................................. л/l

Трюмни води от/Bilgenwasser aus:
Кърмово машинно отделение/
Maschinenraum hinten:

................................................. л/l

Носово машинно отделение/
Maschinenraum vorne:

................................................. л/l

Други помещения/anderen Räumen

................................................. л/l

1.2

1.3

2.

Други отпадъци, съдържащи масла или смазочни материали/Andere öl- oder fetthaltige Abfälle:
Използвани парцали/Altlappen:

............................................ кг/kg

Отработени смазочни вещества/Altfett:

............................................ кг/kg

Използвани филтри/Altfilter:

.................................. Брой/Stück

Приети количества/Gebinde:

.................................. Брой/Stück

Bemerkungen/ Забележки:
2.1 Отпадъци, приемането на които е отказано/
Nicht akzeptierte Abfälle:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2.2

Други забележки/Andere Bemerkungen:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Място/Ort: .......................................................

Печат и подпис на представителя на приемното
съоръжение/Stempel und Unterschrift der Annahmestelle:

Дата/Datum: ...............................................................
........................................................................................
“

§ 44. Приложение № 58 към чл. 71, ал. 1 се отменя.
§ 45. Приложение № 59 към чл. 72, ал. 1 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. Актовете за националност, временните актове за националност, позволителните за пла
ване и временните позволителни за плаване, издадени до 30.10.2010 г., остават валидни до настъпва
не на обстоятелствата по чл. 5 от наредбата.
§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
1230
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 464
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 1,
2 и 4, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, устройствена категория по т. 12
(Смф) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-102/10.11.2009 г.,
т. 12, № ЕС-Г-40/27.04.2010 г., т. 26, № ЕС-Г44/11.05.2010 г., т. 9, и № ЕС-Г-49/25.05.2010 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план-извадка – изменение
на план за регулация на м. СПЗ „Слатина-север“,
кв. 2-А. Изменение на улица от о.т. 95 до о.т. 101А, включително локалните платна. Изменение
на улица от о.т. 113 до о.т. 101-Б; на улица от о.т.
7-Б до о.т. 114. Заличаване на УПИ ІІ-108 – за
магазини и офиси, на УПИ ІІІ-общ – за обслуж
ващи дейности и търговия, и отреждане на нов
УПИ І-936, 937 – за хотел, администрация и КО,
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
зачертавания, съгласно приложения проект.
2. Приема проект за изменение на план за
застрояване на м. СПЗ „Слатина-север“, кв. 2-А,
УПИ І-936, 937 – за хотел, администрация и КО,
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
998
РЕШЕНИЕ № 670
от 2 декември 2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-137 от 9.04.2009 г.
собствениците на ПИ 567, 568, 570 и 571 от кв. 2,
м.с. Житен, внасят в ДАГ мотивирано предложе
ние за изработване на ПУП – ИПРЗ за три ново
образуващи се УПИ за имотите им. Процедурата
е разрешена с допускане от главния архитект на
СО под същия изх. № с дата 4.08.2009 г.
Собствениците на имота с писмо от 1.12.2009 г.
внасят за процедиране проект за изменение на
ПУП. Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ
и с писмо № 6602-59 от 4.05.2009 г. район „Нови
Искър“ го връща в ДАГ с информацията, че при
обявяването не са постъпили възражения.

Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределе
ние България“ – АД, на 25.11.2009 г. от „Софий
ска вода“ – АД, на 15.10.2009 г. и е представена
геодезическа снимка по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверена от „Зелена система“ при СО. Проектът
е разгледан и е приет от ОЕСУТ, протокол № ЕСГ-72 от 20.07.2010 г., т. 100.
Проектната разработка отговаря на изис
кванията на устройствена категория № 4 (Жм)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на
предвижданията на ОУП на Столичната община –
2009 г. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 81, ал. 2 ЗУТ, § 6, ал. 7
ПРЗУТ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-72 от 20.07.2010 г., т. 100, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. с. Житен, кв. 2, за създаване на
нови УПИ ХХ-567, 570, УПИ ХХI-567, 570 и УПИ
ХХII-568, 571; задънена улица по о.т. 56б – о.т.
56в по сините и зелените линии, цифри и букви
с корекциите във виолетов цвят съгласно при
ложения проект.
2. План за застрояване за УПИ ХХ-567, 570,
УПИ ХХI-567, 570 и УПИ ХХII-568, 571 съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
1013
РЕШЕНИЕ № 720
от 20 декември 2010 г.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е пост ъпило искане
вх. № ГР-70-00-703/2009 г. от „Рами – 5“ – ЕООД,
за изменение на плана за регулация и план за
застрояване за притежаваните от дружеството
имоти. Исканото изменение е допуснато със
Заповед № РД-09-50-1392 от 11.12.2009 г. на глав
ния архитект на Столичната община въз основа
на Решение № ЕС-Г-112/01.12.2009 г., т. 17, на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията. Проектът за изменение на подробния
устройствен план отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение
на плана създаване на улица и задънена улица
представлява мероприятие от публичен характер
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съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компе
тентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и плана за застрояване в случая
на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо вх. № А Г-6602-126/10.06.2010 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че няма
постъпили възражения. След обявяването му
проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията с
протокол № ЕС-Г-72/20.07.2010 г., т. 51.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-72/20.07.2010 г., т. 51, Столичният общин
ски съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на с. Иваняне – гр. Банк я, кв. 29.
Изменение на улица от о.т. 32к – о.т. 32н до о.т.
32п. Откриване на улица от о.т. 32н – о.т. 32т до
о.т. 32ф. Откриване на улица от о.т. 32т до о.т.
32х. Отреждане на УПИ: ІІ-053039; ІІІ-053039;
І V – т рафопост; V- 053037, 053038; V І- 053004;
VII-053036, 053037; VIII-053035, 053036; IX-053035,
053036; Х-053036, 053037; XI-053037, 053038; ХІІ053039; ХІІІ-053039 и XІV-053039, по кафявите и
зелените линии, цифри и текст и с корекциите
с оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
с. Иваняне – гр. Банкя, кв. 29, УПИ ІІ-053039;
ІІІ-053039; IV – трафопост; V-053037, 053038; VІ053004; VІІ-053036, 053037; VIII-053035, 053036;
ІХ-053035, 053036; Х-053036, 053037; XІ-053037,
053038; ХІІ-053039; ХІІІ-053039 и XIV-053039, с
корекциите със зелен, оранжев и виолетов цвят
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
1137
ЗАПОВЕД № РД-09-86
от 17 януари 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 741 от 20.12.2010 г. нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 170 в София, район „Надежда“, ул. Любородие
4, в Обединено детско заведение № 170 „Пчелица“
с административен адрес ул. Любородие 4.
2. Сградата и прилежащият є терен с адрес м.
бул. Ст. Димитров, кв. 78, да се предоставят за
управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ № 170
„Пчелица“.
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3. Наличният инвентар и задължителната
документация на Целодневна детска градина
№ 170 да се ползва от преобразуваното ОДЗ
№ 170 „Пчелица“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
5. Възлагам на директора на Дирекция „Обра
зование“ при Столичната община да предприеме
действия за обнародване на заповедта в „Държа
вен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възла
гам на заместник-кмета на Столичната общи
на – Христо Ангеличин.
Кмет: Й. Фандъкова
1138

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1417
от 15 октомври 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 107 от 17.08.2003 г., изм.
с Решение № 420 от 04.11.2004 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 29.03.2011г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на пакет от
5000 поименни акции, общинска собственост,
представляващи 3,57 % от капитала на „БКС
Лозенец“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 5300 лв.
3. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6, в срок до
16 ч. на 25.03.2011 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез бан
ков превод по банкова сметка на СОАП № BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документа
ция – 360 лв., с включен ДДС в размер 20 %, пла
тима в брой в сградата на Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая 4, в срок до 16 ч. на 24.03.2011 г.
8. Условие за закупуването на тръжната доку
ментация е представянето на следните документи:
8.1. По отношение на физическите лица:
документ за самоличност;
нотариално заверено пълномощно за заку
пуване на документация в случай, че закупуват
документация от името на друго физическо лице.
8.2. По отношение на юридическите лица:
документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
оригинал или нотариално заверено копие на
документ за актуално правно състояние на юри
дическото лице с дата на издаване не по-рано от
три месеца от датата на закупуване на тръжната
документация;
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нотариално заверено пълномощно за заку
пуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;
документите на чуждестранните лица се при
дружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП
по ЗПСК и за документите и сведенията, предста
вляващи служебна тайна. В случаите на упълно
мощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 28.03.2011 г. Пред
ложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП – стая № 2.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1131
РЕШЕНИЕ № 1439
от 5 ноември 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 № 449 от
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско
помещение № 3 (ателие за обущарски услуги) от
Битов комбинат, ж.к. Дървеница, ул. Софийско
поле 1 – 3, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Студентски“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 8.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1132
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РЕШЕНИЕ № 1440
от 5 ноември 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 № 591 от
10.09.2009 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 1.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 1 към трафопост, ж.к. Дружба 1,
до бл. 104, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Искър“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.02.2011 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1133
РЕШЕНИЕ № 1441
от 5 ноември 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 № 709 от 19.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ул. Бачо Киро 20, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Оборище“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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, предхож
дащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 2.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 420 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.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1134
РЕШЕНИЕ № 1456
от 12 ноември 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 № 428 от
24.07.2008 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
5 (магазин № 5), ул. Владимир Минков – Лотко,
бл. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 22 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 18.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1135
РЕШЕНИЕ № 1474
от 3 декември 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 № 209 от 24.04.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 11.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на ателие № 3, ж.к. Зона Б-18, бл. 5, партер, на
територията на район „Възраждане“, обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 65 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 9.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
1136

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 38.10
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
с а к о в о, о д о б р я в а п о д р о б н и я у с т р о й с т в е н
план – план за застрояване в поземлен имот
029030 по КВС в землище с. Куманово, община
Аксаково, област Варна, с цел изграждане на
производствено-складова база за скалнообли
цовъчни материали, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Ад
министративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1166
РЕШЕНИЕ № 38.11
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 047040 по КВС
в землище с. Кичево, община Аксаково, област
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Варна, с цел изграждане на шоурум, офиси и
обслужващи сгради, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1167
РЕШЕНИЕ № 38.12
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 065066 по КВС в
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на базова станция на Глобул № 4198, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1168
РЕШЕНИЕ № 38.13
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 026080 по КВС
в землище с. Любен Каравелово, община Акса
ково, област Варна, с цел отреждане на имота за
изграждане на крайпътен обект – бензиностан
ция, автомивка, заведение за хранене, магазин
и офис, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1169
РЕШЕНИЕ № 38.14
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 022077 по КВС
в землище с. Любен Каравелово, община Акса
ково, област Варна, с цел отреждане на имота за
изграждане на крайпътен обект – бензиностан
ция, автомивка, заведение за хранене, магазин
и офис, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.

ВЕСТНИК
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1170
РЕШЕНИЕ № 38.15
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 068077 по КВС
в землище с. Крумово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изгражда
не на ветрогенератор, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1171
РЕШЕНИЕ № 38.16
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 026065 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на логистичен център, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1172
РЕШЕНИЕ № 38.17
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 031006 в землище
с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с
цел отреждане на имота за изграждане на офис
сграда и складови помещения за пакетирани
строителни материали, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1173

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 38.18
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 033021 по КВС
в землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуаци
ята в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1174
РЕШЕНИЕ № 38.19
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 037112 по КВС в
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на складова база за подготовка и пакетиране на
хранителни стоки с офис, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1175
РЕШЕНИЕ № 38.20
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 180008 по КВС
в землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуаци
ята в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
1176

ОБЩИНА АНТОНОВО
РЕШЕНИЕ № 275
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Анто
ново, одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за строеж на „Водопровод: Семер
ци – Добротица – Любичево“, община Антоново.
Председател: И. Ибрямов
847

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1024
от 24 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на обект – частна общин
ска собственост – поземлен имот с кадастрален
№ 00702.530.239 по кадастралната карта на Асе
новград, незастроен, целият с площ 281 кв.м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: „За друг вид производ
ствен, складов обект“. За имота е отреден УПИ
ХІХ-530.239, стопанска дейност, кв. 330 по ПУП
на Асеновград, одобрен със Заповед № А-1331
от 12.09.2007 г. на кмета на общината. Имотът е
актуван с Акт № 2926 от 22.01.2009 г. за частна
общинска собственост.
2. Начална тръжна цена в размер 47 208 лв.
без ДДС, която се заплаща в левове изцяло при
сключване на приватизационния договор. Собстве
ността върху обекта, предмет на търга, се прех
върля след окончателното заплащане на цената.
3. Стъпката на наддаване е 3000 лв.
4. Тръжната документация е с цена 240 лв.,
с ДДС, и се закупува до 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в Информационния център в сградата на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9, а се получава
в стая 502 в срок до 16,30 ч.
5. Депозитът за участие в търга е в размер
5000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
6. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в деловодството в Информационния
център на общината.
7. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки ра
ботен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ в 11 ч. в зала 601 в сградата на общината,
пл. Акад. Н. Хайтов 9.
9. Ако дните по т. 4, 5 и 8 са неприсъствени, за
дата на изтичане на срока, респективно на провеж
дане на търга, се счита първият присъствен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
Председател: К. Яков
848
РЕШЕНИЕ № 1027
от 24 ноември 2010 г.
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Асеновград, реши:
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1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на обект – частна общин
ска собственост – поземлен имот с кадастрален
№ 00702.530.229 по кадастралната карта на Асе
новград, незастроен, целият с площ 279 кв.м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: „За друг вид производ
ствен, складов обект“. За имота е отреден УПИ
ХХ-530.229, стопанска дейност, кв. 330 по ПУП
на Асеновград, одобрен със Заповед № А-1467
от 02.12.2006 г. на кмета на общината. Имотът
е актуван с Акт № 1895/28.12.2006 г. за частна
общинска собственост.
2. Начална тръжна цена в размер 46 872 лв.
без ДДС, която се заплаща в левове изцяло
при сключване на приватизационния договор.
Собствеността върху обекта, предмет на търга,
се прехвърля след окончателното заплащане
на цената.
3. Стъпката на наддаване е 3000 лв.
4. Тръжната документация е с цена 240 лв.,
с ДДС, и се закупува до 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в Информационния център в сградата на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9, а се получава
в стая 502 в срок до 16,30 ч.
5. Депозитът за участие в търга е в размер
5000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
6. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от да
тата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в деловодството в Информационния
център на общината.
7. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки ра
ботен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ в 10 ч. в зала 601 в сградата на общината.
9. Ако дните по т. 4, 5 и 8 са неприсъствени,
за дата на изтичане на срока, респективно на
провеждане на търга, се счита първият присъст
вен ден.
10. Утвърждава тръжната документация и про
ектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
Председател: К. Яков
849

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 805
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 13 от
протокол № 2 от 18.02.2010 г. на Общинския екс
пертен съвет по устройство на територията на
Община Банско и предложение с вх. № ОС-01606 от 12.08.2010 г. от кмета на Община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
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Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназ
начението на земеделска земя „За площадка за
производство на ел. енергия – фотоволтаици“ в
ПИ 017445 в местността Блатата в землището на
с. Кремен, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
975
РЕШЕНИЕ № 806
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 14 от
протокол № 2 от 18.02.2010 г. на Общинския екс
пертен съвет по устройство на територията на
Община Банско и предложение с вх. № ОС-01607 от 12.08.2010 г. от кмета на Община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназ
начението на земеделска земя „За площадка за
производство на ел. енергия – фотоволтаици“ в
ПИ 017450 в местността Блатата в землището на
с. Кремен, община Банско, област Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
976
РЕШЕНИЕ № 807
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 15 от
протокол № 2 от 18.02.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на Община Банско и предложение с вх. № ОС01-608/12.08.2010 г. от кмета на Община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване, плансхеми за електрификация, водоснабдяване и
канализация към него с цел промяна предназ
начението на земеделска земя „За площадка за
производство на ел. енергия – фотоволтаици“ в
ПИ 017451 в местността Блатата в землището на
с. Кремен, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
977
ЗАПОВЕД № 03-3
от 21 януари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 от Закона за
общинската собственост, чл. 205, т. 1 ЗУТ и вля
зъл в сила частичен регулационен, застроителен
и кадастрален план на кв. 126, 215, 271 и 275 по
плана на Банско, одобрен със заповед № 176 от
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18.06.1996 г. и заповед № 01-18 от 20.03.2000 г. на
кмета на Община Банско, с оглед задоволяване
на важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, и изграждането
на кръстовище през о.т. 6 на ул. Уста Тодор и ул.
Бъндерица в Банско нареждам:
I. Да бъде извършено принудително отчуждава
не на част от имот пл. № 263 от кв. 275 и кв. 126
по плана на Банско, одобрен със заповед № 176
от 1996 г. и заповед № 01-18 от 2000 г. на кмета
на общината, за изграждането на кръстовище
през о.т. 6 по ул. Уста Тодор и ул. Бъндерица по
действащия ЗРП (ПУП) на гр. Банско – публична
общинска собственост. Имотът е с площ 750 кв. м.
II. Част от имот пл. № 263 в кв. 275 и в кв. 126
по плана на Банско с площ 750 кв. м съгл асно
удостоверение с изх. № 39-00-1731/1 от 17.01.2011 г.,
попадащ в кръстовище мужду кв. 275, 126, 271 и
215, е собственост на Мария Костадинова Янчови
чина с постоянен адрес Банско, ул. 5 октомври 31,
съгласно нот. акт № 9, том ІІ, дело № 430/1971 от
25.05.1971 г. по описа на Разложкия районен съд,
наследници на Димитър Георгиев Юнчов (б.ж. на
гр. Банско) съгласно нот. акт № 8, том II, дело
№ 429/1971 от 25.05.1971 г., нот. акт № 78, том II,
дело № 619/1996 по описа на Разложкия районен
съд и удостоверения за наследници № 002323 от
12.01.2011 г., № 002069 от 2.09.2010 г. и № 002070
от 2.09.2010 г. и наследници на Иван Георгиев
Юнчов (б.ж. на гр. Банско) съгласно нот. акт № 8,
том II, дело № 429/1971 от 25.05.1971 г. и нот. акт
№ 79, том II, дело № 620/1996 от 25.07.1996 г. по
описа на Разложкия районен съд и удостоверения
за наследници № 002071 от 2.09.2010 г., № 002246
от 18.12.2010 г. при следните квоти:
1. Мария Костадинова Янчовичина с адрес
Банско, ул. 5 октомври 31, притежаваща 1/2
идеални части;
2. Георги Димитров Юнчов с адрес Банско,
ул. Кирил и Методий 13, притежаващ 1/8 иде
ални части;
3. Роса Георгиева Юнчова с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 12, притежаваща 1/24
идеални части;
4. Георги Александров Юнчов с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 12, притежаващ 1/24
идеални части;
5. Елена Александрова Владимирова с адрес
София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 409, вх. Б,
ап. 9, притежаваща 1/24 идеални части;
6. Елена Иванова Юнчова с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 10, притежаваща 1/12
идеални части;
7. Георги Иванов Юнчов с адрес Банско, ул.
Алеко Константинов 10, притежаващ 1/12 иде
ални части;
8. Костадин Борисов Радонов с адрес Банско,
ул. 5 октомври 29, притежаващ 1/24 идеални части;
9. Йорданка Борисова Ангелинина с постоянен
адрес ул. Христо Смирненски 12, притежаваща
1/24 идеални части.
III. Пазарната стойност на отчуждавания
имот по т. I с площ 750 кв. м е определена от
лицензиран оценител – инж. Хенрих Михайлов
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(лиценз № 9189 от 8.11.2000 г.). Същата възлиза
на 42 650 лв. и е определена за обезщетение на
собствениците на част от имот № 263 в кв. 275
и кв. 126 по плана на гр. Банско. Средствата са
осигурени от собствени приходи и разходът е
одобрен с Решение № 774 по протокол № 37 от
28.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
I V. Директорът на дирек ци я „ФСД“ при
Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. III от заповедта,
на собствениците на част от имот пл. № 263 от
кв. 275 и кв. 126 по плана на гр. Банско с площ
750 кв. м и съседи, както следва:
1. Мария Костадинова Янчовичина с адрес
Банско, ул. 5 октомври 31, притежаваща 1/2
идеални части;
2. Георги Димитров Юнчов с адрес Банско,
ул. Кирил и Методий 13, притежаващ 1/8 иде
ални части;
3. Роса Георгиева Юнчова с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 12, притежаваща 1/24
идеални части;
4. Георги Александров Юнчов с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 12, притежаващ 1/24
идеални части;
5. Елена Александрова Владимирова с адрес
София, ж.к. Манастирски ливади, ул. 409, вх. Б,
ап. 9, притежаваща 1/24 идеални части;
6. Елена Иванова Юнчова с адрес Банско,
ул. Алеко Константинов 10, притежаваща 1/12
идеални части;
7. Георги Иванов Юнчов с адрес Банско, ул.
Алеко Константинов 10, притежаващ 1/12 иде
ални части;
8. Костадин Борисов Радонов с адрес Банско,
ул. 5 октомври 29, притежаващ 1/24 идеални части;
9. Йорданка Борисова Ангелинина с постоянен
адрес ул. Христо Смирненски 12, притежаваща
1/24 идеални части.
V. Изплащането на обезщетението на соб
ствениците на отчуждавания поземлен имот пл.
№ 263 в кв. 275 и кв. 126 по плана на гр. Банско
да започне в 7-дневен срок от влизане на заповед
та в сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
клон Банско, като Община Банско представи
допълнителен списък с имената на правоима
щите, които не са обжалвали тази заповед. Ако
има съдебно решение, изплащането започва от
датата, определена в него.
VI. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общи
ната. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
VII. Заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на
Община Банско.
Кмет: Ал. Краваров
1264
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 388
от 20 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският съ
вет – гр. Белослав, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план в землище
то на с. Езерово, област Варна, за обект „Елек
трозахранване на БКТП 20/0,4 kV в ПИ 033020
в землището на с. Езерово, община Белослав, от
ВЕЛ 20 kV „Хидрострой“, местност Кариерата.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обявяването на парцеларните планове
чрез Община Белослав пред Административния
съд – Варна.
850

Председател: Ив. Сърмов

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 341
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Ре
шение № І.4 от протокол № 6 от 22.12.2010 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Бобошево,
одобрява проект за изменение на подробен ус
тройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР)
в обхват: кв. 43 и кв. 56 по регулационния план
на гр. Бобошево, община Бобошево, с възложител
Община Бобошево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Бобошево пред Административния съд – гр. Кюс
тендил.
1178

Председател: Г. Мичов

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 41-19
от 18 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе
предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 24
от 25.08.2010 г., Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – парцела
рен план за трасета на захранващ водопровод и
ел. провод за обект „Автомивка за леки и теж
котоварни автомобили и битовка“ в УПИ I-104,
масив 37, местност Биюг Башли, в землището на
кв. Долно Езерово – идентификатор 07079.5.1546,
извън границите на урбанизираната територия.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
1210

Председател: Сн. Маджарова
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-2
от 14 януари 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търго
вете и конкурсите, решение-протокол № 43/09.12
и 14.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решение-протокол № 5 от 16.11.2010 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ от 16,30 ч. в заседателната залата на Об
щина Бургас, ул. Александровска 26, публичен
търг с явно наддаване за продажба на общински
имот: обособен обект – почивна база (собстве
ност на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД)
в лесопарк „Росенец“, Бургас, със застроена
площ 295 кв. м, с начална тръжна цена в размер
450 000 лв., стъпка на наддаване – 6000 лв., и
депозит за участие – 45 000 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
то на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотари
ално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лич
но или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 45 000 лв.
да се внесе по банков път до 15-ия ден включи
телно от датата на обнародването на решени
ето 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 пет 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 предста
вител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след пред
ставен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията, всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
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6. Забранява се извършването на разпореди
телни 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 менителни
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
851

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ЗАПОВЕД № 518
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връз
ка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и
Решение № 537 от протокол № 43 от 23.11.2010 г.
нареждам:
1. В срок от 1.01.2011 г. ЦДГ „Гео Милев“,
с. Крива бара, да се преобразува чрез вливане
като филиал на ЦДГ „Първи юни“, с. Бутан.
2. Обучението на децата от ЦДГ „Гео Ми
лев“ – с. Крива бара, до 5-годишна възраст, да
се осъществява в с. Крива бара.
3. Храненето на децата от ЦДГ „Гео Ми
лев“ – с. Крива бара, да се осъществява по същия
начин както до момента.
4. Числеността на персонала да се запази,
както е определена съгласно разпоредбите на
чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне
на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
по чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на Милен Хайдутов – заместник-кмет на
Община Козлодуй.
Кмет: Р. Маноев
888

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 19
от 19 януари 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
29.04.2010 г., протокол от 22.ХІІ.2010 г. на коми
сията по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от
14.01.2011 г. одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоста
вени за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Шишковци,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
1179
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ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 507
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Мездра, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на елемент на техническата инфра
структура: „Подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на територията на община Мездра – от
разклонителна муфа на пътя Рашково до Базова
станция в с. Зверино“, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива, премина
ващ през следните поземлени имоти:
в землището на с. Игнатица: № 001445 – път
ІV клас, № 001446 – урбанизирана територия на
с. Игнатица, № 001578 и № 001580, представ
ляващи полски пътища – публична общинска
собственост, № 107100, 110100, 111100 и 112100
в местност „Пелин“, представляващи залесени
горски територии;
в землището на с. Зверино: № 015200 – води и
водни площи – държавна собственост, № 015104
и № 038800, представляващи горски територии.
Председател: Д. Дамяновски
852

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 430
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол
№ 7 от 09.11.2010 г. на Експертния съвет по ус
тройство на територията на Община Мъглиж Об
щинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
електропровод 110 kV за присъединяване на фо
товолтаична електрическа централа в поземлен
имот № 045058 в землището на с. Дъбово, община
Мъглиж, към електропреносната мрежа, собстве
ност на „М Строй Солар – Мъглиж“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
978

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1124
от 14 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструк
тура извън границите на урбанизираните терито
рии – обект: „Кабели 20 kV“ за електрозахранване
на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.83.22 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Трасето на кабела е с дължина 211,50 м, започва от
3 бр. кабелни муфи в ПИ 51500.79.16 – полски път,
преминава през ПИ 51500.79.16 – полски път, ПИ
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51500.82.50 – полски път, и ПИ 51500.83.51 – пол
ски път, и достига до БКТП – нов в ПИ 51500.83.22
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз
мери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Бл. Филипов
979

сграда в УПИ ХІІ, кв. 231“ по плана на гр. Пер
ник – ЦГЧ, за преминаване през имоти – общин
ска собственост – УПИ ІІ, кв. 232, ул. Вардар и
ул. Ал. Батенберг.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Перник до Административния съд – Перник.
Председател: Д. Митрев
1183

РЕШЕНИЕ № 1155
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект „Външна БФК за имот с иден
тификатор 11538.2.37, местност Юрта, землище
гр. Свети Влас“, преминаващ през имоти с
идентификатори 11538.2.107 и 11538.2.128 – полски
пътища, и 11538.2.129 – път IV клас. Дължината
на трасето е 220 м, с определен сервитут по 3,50 м
от двете страни на трасето съобразно приложени
те чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Бл. Филипов
980

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 1156
от 30 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, одобрява ПУ П – ПП за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Външно ел. захранване – кабели 20 kV за захран
ване на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.83.14 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“.
Трасето на кабела е с дължина 1073,5 м, започва
от съществуващ ТП „Виана“, преминава през ПИ
51500.82.50 – полски път, ПИ 51500.79.16 – пол
ски път, ПИ 51500.78.23 – полски път, и ПИ
51500.77.38 – полски път, и достига до БКТП – нов
в ПИ 51500.83.14 съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Бл. Филипов
981

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 657
от 3 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер
ник, одобрява план-схема към ПУП за елемент
на техническата инфраструктура за строеж: „Ка
белно ел. захранване НН на административна

ЗАПОВЕД № ЗД-00-3
от 6 януари 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за местностите: Сувана, Язовира, Старите лозя,
Текето и Гечорията в землището на с. Горни
Домлян, община Карлово, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересу
ваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – гр. Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
1180

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 469
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 14,
чл. 17, ал. 1, чл. 18, 25, чл. 128, ал. 7, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 2, ал. 3, чл. 17, ал. 1, т. 2,
чл. 23 и 24 ЗОЗЗ, чл. 3, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 41,
ал. 1, т. 1 и § 6 ЗКИР, Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на
общинския съвет, Решение № 3, протокол № 1
от 19.01.2006 г., и Решение № 57, протокол № 4
от 2.03.2006 г., на общинския съвет, протокол
№ 40, т. 1 от 20.10.2010 г. на ЕСУТ при Община
Пловдив и Решение № КЗЗ-10, т. 75 от 21.09.2010 г.
на Комисията за земеделските земи към МЗХ
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застро
яване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вер
тикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих и правилата и нормативите за прилагане, на
кв. Смирненски IV, Пловдив, в граници: север – р.
Първенецка, регулационна граница на парк „Отдих
и култура“ – Пловдив, и регулационния план на
спортен комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив,
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до ул. Парк „Отдих и култура“; изток – северната
граница на ул. Парк „Отдих и култура“, ПИ 106,
113 и 114 по кадастралния план на кв. Смирнен
ски III, Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж.к.
Христо Смирненски, ПИ 72 до жп линия Плов
див – София, юг – жп линия Пловдив – София;
запад – източната регулационна граница на кв.
Прослав, УПИ I-5 – комплексно жилищно стро
ителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по
кадастралния план на кв. Христо Смирненски
III етап, продължението на ул. Елин Пелин до
Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище
Пловдив-запад по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 ЗУ Т чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Западен“ на Община Пловдив.
Председател: И. Илиев
1263

РЕШЕНИЕ № 450
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общински
ят съвет – гр. Първомай, изменя Решение № 441
от 26.11.2010 г. от протокол № 50, както следва:
1. След думата „Одобрява“ се допълва изразът
„частично изменение на“.
2. В края на изречението текстът „фаза ІІ“ да
се чете „фаза І“.
Председател: Д. Петков
1182

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ОБЩИНА САДОВО

РЕШЕНИЕ № 163
от 17 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 109,
ал. 2 и чл. 121 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пра
вец, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за изграждане на жилищни сгради
в ПИ 61807.046.008 в местност Вълковия, землище
с. Разлив, община Правец, собственост на Румен
Желев Георгиев.
Председател: Н. Ненчев
904

РЕШЕНИE № 611
от 25 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Садово, одобрява парцеларни планове
за реконструкция на съществуващи въздушни
линии 20 и 220 kV от националната електропро
водна мрежа на територията на Община Садово,
както следва:
Пресичане ВЛ 20 kV „СД – ХИК 91“ – км
174+069
Пресичане ВЛ 20 kV „Садово – Мотела“ – км
174+469
Пресичане ВЛ 20 kV „Болярино“ – км 186+862
Пресичане ВЛ 20 kV „сп. Чешнегирово“ – км
177+238
Пресичане ВЛ 20 kV „Поповица“ – км 183+389
Пресичане ВЛ 220 kV „Тракия“ – км 180+668
Пресичане ВЛ 220 kV „Румелия“ – км 172+521
Пресичане ВЛ 220 kV „Тракия“ – км 172+727
Пресичане ВЛ 220 kV „Тракия“ – км 181+680.
Председател: Г. Буков
1184

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 441
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява
подробен устройствен план – план за регулация
(ПР) за част от кв. 84 и 60-а по плана на гр. Пър
вомай – Пътен надлез при км 200+830 във връзка
с реализацията на проект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Плов
див – Свиленград и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч. – фаза II“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Административния съд – Пловдив.
Председател: Д. Петков
1181

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1059
от 16 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 205, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21,
ал. 6 ЗОС Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Приема ПУП – план за регулация за УПИ
ХХVІ – „За инженерна техническа инфраструкту
ра“, ІІА етап в Източна промишлена зона, гр. Русе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решени
ето подлежи на оспорване чрез Общинския
с ъ в е т – г р. Р ус е, п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – гр. Русе, в 14-дневен срок от неговото об
народване в Държавен вестник“.
Председател: В. Пенчев
853

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1285
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ, протокол № 38 на ПК по „Устройство на
територията“ Общинският съвет – гр. Самоков,
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одобрява ПУП – парцеларен план за определяне
трасето на „Външно електрозахранване“ за из
граждане на КЛ 20 kV от поземлен имот № 075034
по КВС за землището на с. Марица, община
Самоков, Софийска област, до съществуващ ТП
„Пионерски лагер – Шумнатица“, разгледан и
приет от ЕС при Община Самоков с протокол
№ 2 от 26.01.2010 г.
Председател: Л. Янкова
1018
РЕШЕНИЕ № 1689
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Са
моков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 100603 в м. Белчаница, землище
с. Белчин, община Самоков, общинска частна
собственост, при обособена устройствена зона
за инженерно-техническа инфраструктура (Ти)
със следните устройствени показатели: плътност
на застрояване – макс. 20 %; коефициент на
интензивност – до 0,3; озеленяване – мин. 50 %;
максимална височина на сградите – до 7 м.
Председател: Л. Янкова
954
РЕШЕНИЕ № 1690
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Са
моков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 100592 в м. Свети Спас в зем
лището с. Белчин, община Самоков, държавна
публична собственост, при обособена устрой
ствена зона за археологичен паметник (К) със
следните устройствени показатели: плътност на
застрояване – макс. 30 %; коефициент на интен
зивност – от 0,6 до 0,8; озеленяване – мин. 50 %,
максимална височина на сградите – до 10 м.
Председател: Л. Янкова
955
РЕШЕНИЕ № 1691
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – паркоустройство и благоустрой
ство за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 38в по
плана на с. Белчин, община Самоков, общинска
публична собственост, заедно с приложената плансхема на разполагане на преместваемите обекти.
Председател: Л. Янкова
956

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 828
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с реше
ние на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград,
реши:
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Одобрява план за застрояване на ПИ № 038120
в землището на Свиленград, м. Червената пръст,
заедно с приложените ел. и ВиК схеми към него,
като имотът се отрежда за „Фотоволтаична елек
троцентрала“ и се определя нискоетажно свободно
застрояване с ограничителни линии в червен цвят,
при устройствени показатели Пзастр. – 80 %,
Кинт. – 2, минимална озеленена площ 20 %.
Неразделна част от решението са приложеният
план за застрояване, ел. и ВиК схеми към него.
Председател: Т. Коларова
983
РЕШЕНИЕ № 829
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план и изменение
на специализирана ел.схема за външно елек
трозахранване на ПИ № 022060, м. Тополите, в
землището на с. Генералово, община Свиленград.
Неразделна част от това решение са прило
женият план и графичната и текстовата част.
Председател: Т. Коларова
935
РЕШЕНИЕ № 830
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с реше
ние на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград,
реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и ВиК
схеми и комуникационно-транспортен план към
него на ПИ № 085065 в м. Урмуша, землището
на с. Момково, като в него се определя свободно
нискоетажно застрояване „За ТИР паркинг“ с
ограничителни линии в червен цвят и устрой
ствени показатели Пзастр. – 60 %, Кинт. – 1,5;
Позел. – 40 %.
Неразделна част от решението са приложе
ният план за застрояване, ел. и ВиК схемите и
комуникационно-транспортен план към него.
Председател: Т. Коларова
984

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1070
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129
ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и във
връзка с решение на проблемите, свързани с по
добряване на местната инженерна инфраструктура
и осигуряване на външно кабелно ел. захранване
на жилищни сгради за нуждите на „ЕВН Бълга
рия“ – АД, в землището на с. Крушевец, община
Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, одоб
рява подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън строителните граници за обект: „Кабели
НН“ за ПИ 620, м. Овощна градина в зоната по
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§ 4, землище на с. Крушевец, община Созопол,
и с трасе, предвидено да премине в земеделски
поземлени имоти, общинска собственост, с
№ 134.028 и 134.070, което започва от подробна
точка № 1 – изход от БКТП – нов, продължава по
улица ПИ 28 и ПИ 70 до табло мерене в ПИ 620.
Подробното описание на имотите е приложе
но в табличен вид в графичната част към това
решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: К. Германова
1246
РЕШЕНИЕ № 1071
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и във връзка с
решение на проблемите, свързани с подобря
ване на местната инженерна инфраструктура и
осигуряване на външно кабелно ел. захранване
на жилищни сгради за нуждите на „ЕВН Бълга
рия“ – АД, в землището на с. Крушевец, община
Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, одоб
рява подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън строителните граници за обект: „Кабели
НН“ за ПИ 623, м. Овощна градина в зоната по
§ 4, землище на с. Крушевец, община Созопол,
и с трасе, предвидено да премине в земеделски
поземлен имот, общинска собственост, с № 134.079,
което започва от подробна точка № 1 – изход
от КРШ, продължава по улица ПИ 79 до табло
мерене в ПИ 623.
Подробното описание на имотите е приложе
но в табличен вид в графичната част към това
решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Созопол пред Административния съд – Бургас.
Председател: К. Германова
1247
РЕШЕНИЕ № 1072
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
във връзка с решение на проблемите, свързани с по
добряване на местната инженерна инфраструктура
и осигуряване на външно кабелно ел. захранване
на жилищни сгради за нуждите на „ЕВН Бълга
рия“ – АД, в землището на с. Крушевец, община
Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, одоб
рява подробен устройствен план – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън строителните граници за обект: „Кабели
НН“ за ПИ 134.058, м. Карна баир в зоната по
§ 4, землище на с. Крушевец, община Созопол,
и с трасе, предвидено да премине в земеделски
поземлени имоти, общинска собственост, с
№ 134.028 и 134.057, което започва от подробна
точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица
ПИ 79 до табло мерене в ПИ 134.058.
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Подробното описание на имотите е приложе
но в табличен вид в графичната част към това
решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: К. Германова
1248
РЕШЕНИЕ № 1074
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на транспортната
техническа инфраструктура, публична общинска
собственост, извън строителните граници и с ко
ято се обособява нова улична регулация с трасе,
предвидено да премине в поземлени имоти, както
следва: о.т. 111-112-113-114-115-116-117-118-119 с
ширина 8 м; улица с о.т. 119-182-181-180-179-178177-211-210-209-240-241-242-437-438-439-440-441442-443-444-110-109-449-452 с ширина 9 м и улица
с о.т. 452-168 с ширина 8,40 м в местност Герен
соват, землище на с. Равадиново.
Промяната засяга неурегулиран поземлен имот
с № 9108, масив 9, местност Герен соват, землище
на с. Равадиново, община Созопол.
Решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол пред Административния съд – гр. Бургас.
Председател: К. Германова
1185
РЕШЕНИЕ № 1075
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и във връзка с решение на проблемите,
свързани с подобряване на местната инженер
на инфраструктура и осигуряване на външно
кабелно ел. захранване на жилищни сгради за
нуждите на „ЕВН България“ – АД, в землището
на с. Крушевец, община Созопол, Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устрой
ствен план – парцеларен план на елемент на
техническата инфраструктура извън строителните
граници за обект: „Кабели НН“ за ПИ 629, м.
Карна баир в зоната по § 4, землище на с. Кру
шевец, община Созопол, и с трасе, предвидено да
премине в земеделски поземлен имот, общинска
собственост с № 134.028 и 134.063, което започва
от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продъл
жава по улица ПИ 28 до табло мерене в ПИ 629,
като е определен сервитут от по 0,6 м от двете
страни на кабела.
Подробното описание на имотите е приложе
но в табличен вид в графичната част към това
решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Община Созопол в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател: К. Германова
1249
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-10
от 17 януари 2011 г.
На основание чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във
връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и съгласно ре
шение по протокол от 11.01.2011 г. на комисия,
определена със Заповед № ОА-1 от 03.01.2010 г.
на областния управител на Софийска област
одобрявам промяна в плана на новообразу
ваните имоти, одобрен със Заповед № ОА-30
от 11.02.2004 г. чрез промяна в регистър на
собственици на новообразуван имот № 965.82,
местност Побит камък, землище с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
Обжа лването на направената пром яна в
регистъра към одобрения план на новообразу
ваните имоти става от заинтересуваните лица
чрез областния управител на Софийска област
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Кр. Живков
982

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-013
от 25 януари 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с т. 3.7 от Заповед
№ 46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ, Заповед № РД02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ и протоколи
от 10.11.2010 г. № 2.1 за м. Балденица, 2.2 за м.
Пресвета, 2.3 за м. Хумни дол, 2.4 за м. Опалена
падина, 2.5 за м. Чукавица и № 3 от 1.12.2010 г. за
м. Песоко за одобрение на план на новообразува
ните имоти и придружаващата го документация
след отразяване на уважените възражения за
територията на с. Подгумер и с. Доброславци,
район „Нови Искър“, Столична община, одобрявам
план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
местност Пресвета, местност Балденица, местност
Хумни дол, местност Опалена падина, местност
Чукавица в землището на с. Подгумер и местност
Песоко в землището на с. Доброславци, район
„Нови Искър“, Столична община.
Жалби срещу одобрения план на новообразу
ваните имоти могат да се подават от заинтересо
ваните лица чрез областния управител на Софияград пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
1315

Областен управител: Д. Кирилов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1038
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ 1038, протокол № 49 от 21.12.2010 г. Общин
ският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлени имоти с кадастрални
№ 039025 и № 039003, намиращи се извън урбани
зираните територии в местността Калето, землище
с. Ракитница, община Стара Загора – собственост
на „Пи Ес Ай“ – АД, Стара Загора. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Пп (за производствени, складови, адми
нистративни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения) – ниско свободно основно застроява
не. Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
1590

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 1-2
от 7 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Су
ворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация на улици и поземлени имоти за
кв. 56, 25, 28, 41 и 42 по плана на с. Чернево.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Суворово пред Административния
съд – Варна.
Председател: Д. Йорданов
854

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 19
от 18 януари 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 71 НРПУРОИ и протокол
но решение № 42 от 23.11.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Сунгурларе, нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на пуб
лични търгове с явно наддаване за продажба на
недвижими имоти, частна общинска собственост,
в община Сунгурларе, област Бургас, както следва:
1.1. Недвижим имот, представляващ нежили
щен имот – терен с площ 2424 кв.м, съставляващ
УПИ ІХ, за дом за деца и юноши, кв. 55 по
ПУП на с. Подвис, община Сунгурларе, област
Бургас, ведно с построената в имота масивна
двуетажна сграда с РЗП 495 кв.м и второстепенна
постройка с площ 66 кв.м при граници на имо
та: север – УПИ Х-617, изток – УПИ VІІІ-619,
юг – улица, и запад – улица, с начална тръжна
цена 63 980 лв.
1.2. Недвижим имот, представляващ нежили
щен имот – терен с площ 1815 кв.м, съставляващ
УПИ І-123, кв. 18 по ПУП на с. Бероново, община
Сунгурларе, област Бургас, ведно с построената
в имота масивна едноетажна сграда с РЗП 294
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кв.м, при граници на имота: север – улица, из
ток – УПИ ІІ-124 и УПИ VІІІ-124 , юг – улица, и
запад – улица, с начална тръжна цена 23 287 лв.
2. Утвърждавам тръжна документация, съ
държаща: заявление, декларации – 3 бр., про
ектодоговор, копие от скица, копие от акт за
собственост, копие от лицензирана оценка и
копие от заповедта за продажба.
3. Определям цена на един комплект тръжни
документи 30 лв., платими в касата на общината,
които се получават в стая № 6, І (над партер)
етаж на Община Сунгурларе.
4. Депозитната вноска за участие в търговете
е 10% от началната тръжна цена на съответните
обекти и се внася в касата на общината или по
банков път по сметка BG 23 KORP 92203330459801,
Корпоративна търговска банка: KORPBGSF.
5. Оглед на имотите – предмет на търговете,
се извършва всеки работен ден с представител от
съответното кметство или кметско наместниче
ство след закупуване на тръжна документация.
6. Търговете да се проведат от 14 ч. на 15-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ на
заповедта в заседателната зала на общината, І
(над партер) етаж по реда на обявените имоти.
7. При явяване на един кандидат или неявяване
на кандидати повторни търгове ще се проведат
при същите условия от 14 ч. на 22-рия ден от
обнародването в „Държавен вестник“.
8. Тръжната документация и заявления за
участие в търговете се приемат до 17 ч. на 13-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на Община Сунгурларе, партерен
етаж, за повторен търг – до 17 ч. на 21-вия ден.
9. Собствеността върху предмета на търговете
се прехвърля след окончателното заплащане на
предложената цена, данък прехвърляне – съгласно
чл. 35, ал. 2 НОРМДТ на Община Сунгурларе, 2%
режийни разноски и стойността на разходите, на
правени от общината за изготвянето на оценките,
платими в едномесечен срок от влизане в сила
на заповедта на кмета на общината, с която са
определени участниците за спечелили търговете.
Кмет: Г. Кенов
1537

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 467
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и прието от Експертния съвет по устройство на
територията решение № 12 от 07.07.2009 г. Об
щинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява парцеларен план на пътна връз
ка от улицата по регулационния план за кв.
40 – с. Здравец, за поземлени имоти в кв. № 030
и 031 в землището на с. Здравец и поземлени
имоти от кв. 304 по § 4 ЗСПЗЗ и дава съгласие
да бъде променен начинът на трайно ползване
на имот № 304.92 с площ 3,773 дка от полски
път на улица.
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На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с
ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Аврен, пред
Административния съд – Варна.
Председател: С. Стоянов
1270
РЕШЕНИЕ № 468
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и прието от Експертния съвет по устройство на
територията решение № 20 от 23.11.2010 г. Об
щинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на пътна
връзка от улиците по регулационния план за кв.
211, 55 и 77 в с. Приселци до поземлени имоти
в кв. № 067 и 065 по плана за земеразделяне
на с. Приселци заедно с ел. и ВиК схеми във
връзка с промяна статута на имоти № 58445.67.1,
58445.67.2, 58445.67.5 и 58445.67.7 в землището на
с. Приселци с възложител „Франко“ – ЕООД,
и дава съгласие да бъде променен начинът на
трайно ползване на част от имот № 58445.90.259
от полски път на улица.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с
ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Аврен, пред
Административния съд – Варна.
Председател: С. Стоянов
1271
РЕШЕНИЕ № 469
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и прието от Експертния съвет по устройство на
територията Решение № 3 от 25.02.2010 г. Общин
ският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на пътна
връзка от улица по регулационния план за кв.
2 в с. Бенковски до имоти в кв. № 95, 040 и 041
по плана за земеразделяне на с. Бенковски във
връзка с инвестиционен проект за ел. захранване
на обект „Работилница за народни художествени
занаяти“ в УПИ ХІІ-40011, кв. 040 в землището
на с. Бенковски с възложител Мартин Николаев
Гешев и дава съгласие да бъде променен начинът
на трайно ползване на част от имот № 000121 с
площ 1582 дка от полски път на улица.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с
ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – с. Аврен, пред
Административния съд – Варна.
Председател: С. Стоянов
1272
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3. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Ре
шение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,19 на сто считано от 1 февруари 2011 г.
1588
122. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д.д. № 37/2010 на Дисци
плинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Младен Христов Петров – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 18 месеца.
1333
122а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 336/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Анелия
Иванова Палазова – адвокат от Адвокатската ко
легия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
1334
1. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 347/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Борислав
Георгиев Димитров – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упраж
нява адвокатска професия за срок шест месеца.
1326
1а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 399/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Лиляна Фотева
Димитрова – адвокат от А двокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
1327
1б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 407/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Наталия Детели
нова Стоянова – адвокат от Адвокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
1328
1в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 349/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Боян Петров Кир
чев – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
1329
1г. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 379/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Емилия
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Йорданова Савева – адвокат от Адвокатската ко
легия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
1330
1д. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 352/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Величка Петро
ва Върбанова – адвокат от Адвокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
1331
1е. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 378/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Емил
Крумов Недялков – адвокат от Адвокатската ко
легия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
1332
31. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 65 от 19.01.2011 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Симитли“, област
Благоевград, обнародва извадка от у твърде
ния протокол от заседанието, проведено на
14.12.2009 г.: „IV. Приема лесоустройствения и
ловоустройствения проект и протокола от второ
лесоустройствено съвещание за извършената глав
на лесоустройствена ревизия на Държавно горско
стопанство „Симитли“ със следните допълнения:
4.1. Броят на охранителните участъци да бъде
23 в съответствие с разпоредбите на чл. 75 от
Закона за горите. 4.2. 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.
4.3. Текстът в т. 4 на препоръките от протокола на
второто лесоустройствено съвещание „Проектира
ните постепенно-котловинни сечи в издънковите
насаждения за превръщане от групата защитни и
рекреационни гори и горите от защитените зони
в добро здравословно състояние и пълнота над 0,7
да се проектират неравномерно постепенни сечи“
да не е така категоричен за всички насаждения,
а само за насажденията от защитените зони, в
които предвидените постепенно-котловинни сечи
да са с удължен възобновителен период.“
1250
647. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: доценти по 05.02.21 организация и уп
равление на производството (строителство) – един
със срок 3 месеца; 02.01.49 автомобили, трактори
и кари – един; 02.15.11 проектиране, строителство
и поддържане на железни пътища и съоръже
ния – един; асистент по 02.15.04 строителни
конструкции – един; главен асистент по 02.14.04
подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти – във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина,
ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
1335
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181, ал. 1 от Административнопро
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Дървообработване – ВТ“ – АД,
Велико Търново, на Заповед № РД-01-815 от
05.11.2010 г. на министъра на труда и социалната
политика, с която на основание чл. 51б, ал. 4 КТ
и чл. 25, ал. 4 ЗА е разпрострял прилагането на
Браншовия колективен трудов договор в отрасъл
„Дървообработваща и мебелна промишленост“,
сключен между Федерацията на синдикалните
организации от горското стопанство и дърво
обработващата промишленост към КНСБ, Феде
рация „Лека промишленост“ на КТ „Подкрепа“
и Браншовата камара на дървообработващата
и мебелната промишленост, във всички пред
приятия и икономически дейности, попадащи в
следните кодове съгласно КИД – 2008 г.: С 16,
С 16.1, С 16.2, С 16.21, С 16.22, С 16.23, С 16.24,
С 16.29, С 31, С 31.01, С 31.02, С 31.03, С 31.09 до
края на действието на БКТД – 30.09.2012 г., по
което е образувано адм. д. № 16148/2010 по описа
на Върховния административен съд.
1275
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Малина Ачкакано
ва – прокурор във Върховна административна
прокуратура, на Постановление на МС № 268 от
12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, по което е образувано адм. д. № 625/2011
по описа на Върховния административен съд.
1276
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм. д. № 3561/2010 по оспорване,
предявено от Иван Славов Киров срещу Решение
№ 2405-10 от протокол № 24 от 23, 24 и 30.06.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване
на ПРЗ на кв. Свети Никола, Варна, в частта на
ПИ № 1726. Заинтересованите страни имат пра
во да подадат заявление за конституиране като
ответник в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, като предста
вят заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв
лението следва да се приложат писмени доказа
телства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Иван
Славов Киров.
1235
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Административният съд – Варна, дванадесети
състав, призовава Адриана Валентинова Атана
сова с постоянен и настоящ адрес Варна, м. Тра
ката – 3 № 193, и Варна, ж.к. Младост, бл. 127,
вх. 6, ап. 71, да се яви в съда на 16.02.2011 г. в
14 ч. в качеството є на заинтересована страна
по адм.д. № 3315/2010 по описа на Администра
тивния съд – Варна, XII състав, заведено от
Тодор Илиев Стоянов и Стоян Илиев Стоянов
против Заповед № КД-14-03-928 от 21.07.2010 г.,
издадена от началника на СГКК – Варна, с която
е одобрено изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на Варна, ЕКАТТЕ 10135,
община Варна, одобрена със Заповед № РД-1892 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, в частта относно поземлен имот с
идендификатор 10135.2723.24. Заитересованата
страна следва да посочи съдебен адрес в стра
ната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
1278
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Стефка Петрова Панчева
на Заповед № Г-35 от 30.03.1993 г. на кмета на
Община Варна, с която е одобрено изменението
на ЗРП на 9-и микрорайон на гр. Варна в частта
по отношение на УПИ № I-8, кв. 299. Заинте
ресуваните лица могат да подадат заявление по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм. д. № 3492/2010 в едномосечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което следва да при
ложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересувани лица. Със за
явлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
1279
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
по оспорване, предявено от Яни Василев Янев
срещу Решение № 2405-10 от 23, 24, 30.06.2010 г.,
с което е одобрен ПУП – ПУР на кв. Свети Ни
кола в частта на ПИ № 613б, е образувал адм.д.
№ 3595/2010. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фир
мата на търговеца или наименованието на юри
дическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния, посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на зая
вителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качест
вото на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Яни Василев Янев.
1541
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Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Нора Константинова
Димитрова на Решение № 17 от 13.10.2009 г. и
Решение № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския съ
вет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ – Варна, в частта по отношение
на имоти пл. № 1266. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
д. № 3096/2010 в едномесечен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересо
вани лица. Към заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на обжалваното
решение на Общинския съвет – гр. Варна, както
и за присъединяване към подадената от Нора
Константинова Димитрова жалба.
1234
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Елена Дафкова Стоянова е оспорила Решение
№ 419 от 4.11.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив, с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за
регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и
интернет, сборна план-схема на техническата ин
фраструктура, вертикално планиране, транспорт
ни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка,
озеленяване и отдих и правилата и нормативите
за прилагане, на кв. Остромила – Беломорски,
Пловдив, в граници: север – жп линия – трасе на
бъдещия Sban, изток – западна граница на ПИ
101021, 101024, 101025 по КВС – землище Плов
див-юг, и землищна граница с община „Родопи“,
юг – южната регулационна линия на новопроек
тирана улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151,
150, 149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126,
123 до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от
о.т. 129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница
на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т.
52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените
и сините линии, надписи със син и червен цвят
и корекции със зелен цвят за част регулация,
червени задължителни и ограничителни линии и
матрици със син цвят и корекции с кафяв и зелен
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят в правилата и нормативите за прилагане
досежно урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII101002 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности (ООД), поземлен имот с
№ 101002 по КВС – землище Пловдив – юг, имот
с идентификатор № 56784.533.68 по кадастралната
карта на Пловдив, за което е образувано адм.д.
№ 2813 по описа на съда за 2010 г., VIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. три
те имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
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му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле
ние, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто
веряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2813/2010 е насрочено за
9.03.2011 г. от 9,15 ч.
1283
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 2808 по описа на съда за 2010 г. на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Станка Георгиева Гичева – Плов
див, бул. Свобода 18, ап. 6, против РОС № 419
от 4.11.2010 г. на Общинския съвет – гр. Плов
див, с което е одобрен ПУП – ПРЗ и схеми:
водоснабдяване, канализация, електрификация,
газоснабдяване, телефонизация, радио-, телеви
зионни сигнали и интернет, сборна план-схема
на техническата инфраструктура, вертикално
планиране, транспортни комуникации, санитар
но-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и
правилата и нормативите за прилагане на кв. Ос
тромила – Беломорски, Пловдив, в посочените
грници – в частта му за ПИ с идентификатор по
КККР – Пловдив, 56784.533.362. В едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересува
ното лице желае да бъде конституирано в произ
водството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на за
интересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
1274
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл. 33,
ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за устано
вяване на жилищни нужди, настаняване под наем
и продажба на жилища – общинска собственост,
приета от Общинския съвет – гр. Русе, по което
оспорване е образувано адм. д. № 34/2011 по
описа на Административния съд – Русе, І състав,
насрочено за 09.03.2011 г. от 10,30 ч. Оспорваща
страна по делото е Йорданка Ангелова Енчева
от Русе.
1280
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Административният съд София-град уведо
мява, че е образувано адм. д. № 4573 по описа
на съда от 2009 г. на ІІ отд., 38 състав, насрочено
за 09.03.2011 г. по жалба на „Гео пет – М“ – АД,
срещу Решение № 25 от 19.03.2001 г. на Столич
ния общински съвет в частта относно УПИ VІ,
УПИ ІІ-389 и УПИ ІІІ-390 в кв. 164, м. Поду
яне – център. Всяко заинтересовано лица може
да поиска конституирането му като ответник по
делото със заявление, подадено до съда по номера
на делото в едномесечен срок от обявлението,
което да съдържа следната информация: 1. три
те имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен за съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се ос
порва, и органа, който го е издал; 6. изявление,
че заинтересуваното лице желае да бъде кон
ституирано в производството като ответник; 7.
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качест
вото на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
1281
Административният съд София-град, І отделе
ние, 16 състав, призовава Фирас Абд Мохамед като
заинтересована страна по адм. дело № 6188/2010,
образувано по жалба вх. № 16261 от 19.08.2010 г.,
подадена от Нелияна Ахмед Ел-Маждуб като
законен представител на Абд Ал Рахман Фирас
Мохамед, чрез адвокат Персияна Мушехян, срещу
Заповед № ЗДС-3895 от 27.07.2010 г. на директора
на Столична дирекция на вътрешните работи
за отказ за издаване па паспорт на малолетния
български гражданин Абд Ал Рахман Фирас
Мохамед. Делото е насрочено за 23.03.2011 г. в
11 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1282
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област Стара
Загора със Заповед № РД-09-20 от 11.01.2011 г.,
с която оспорва като незаконосъобразни разпо
редбите на чл. 39а, чл. 60, ал. 1, т. 5.9, изр. второ,
чл. 60, ал. 1, т. 6, изр. второ, чл. 60, ал. 1, т. 5.10
в частта относно определяне на глоба в размер
50 лв. в случаите на чл. 61, ал. 2 от Наредбата
за обществения ред при ползване на превозни
средства и общи площи на територията на об
щина Стара Загора, приети с Решение № 1014
от 21.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, по което е образувано адм. д. № 21/2011 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 24.03.2011 г. от 14,30 ч.
1284
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Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от кмета на Община Хасково
на Решение № 683 от 17.12.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, за изменение и допълнение
на Наредбата за общинската собственост, по ко
ето е образувано адм.д. № 18/2011 по описа на
Административен съд – гр. Хасково, насрочено
за 9.03.2011 г. от 11 ч.
1320
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ уведомява кредиторите на „Нидра ин
женеринг“ – ООД, че съдебното заседание за
разглеждане на искане за отмяна на решенията от
7.12.2010 г. по т.д. № 48/2010 на първото събрание
на кредиторите на „Нидра инженеринг“ – ООД,
ще се проведе на 8.02.2011 г. от 11 ч. в зала 102
на Съдебната палата – Ловеч.
1319
Кърджалийският районен съд призовава Тере
за Хедрика Мюлер от Република Южна Африка,
провинция Западен Кейптаун, понастоящем без
регистриран адрес в Република България, да се
яви в 14-дневен срок от обнародването на съоб
щението в „Държавен вестник“ за получаване на
препис от искова молба и приложенията към нея
по гр.д. № 2166/2010 по описа на Кърджалийския
районен съд като ответница по предявения от
Ергюн Сафет Сюлейман иск с правно основание
по чл. 143, ал. 2 във връзка с чл. 139 СК. Ответ
ницата да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
1286
Плевенският районен съд, I гр. състав, призо
вава Гентиан Алим Сула, албански гражданин,
ЛНЧ 07011505800205, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 11.03.2011 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 8574/2010, заведено от Зоя Асенова
Сула по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1321
Русенският районен съд, гр. колегия, VI със
тав, призовава Томислав Чосич с последен адрес
в Германия, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 24.03.2011 г. в 9,10 ч. като ответник по
гр.д. № 10391/2010, заведено от Галина В. Чосич.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1236
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 87 състав, уведомява Сергей Алексе
йович Беспалов, гражданин на Украйна, роден
на 11.12.1981 г., че има качеството на ответник
по гр. д. № 12793/2010 по описа на СРС, ІІІ гр.
отд., 87-ми състав, образувано по предявен иск
от Таня Георгиева Дончева от София, кв. Чело
печене, ул. Манастирска 11, и му указва, че в
двуседмичен срок от публикацията следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр. отд., за връч
ване на книжата по делото.
1285
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2724 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1375/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вател“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград,
ул. Съединение 91, ет. 2, с предмет на дейност:
покупка на всякакви стоки с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, проектантски
и строително-ремонтни услуги, комисионни, спе
диционни и превозни сделки, външна и вътрешна
търговия, ресторантьорство, туристически услуги,
търговско представителство и посредничество,
всички други сделки, незабранени в закона, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Валентин Николов Насков.
7581
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2729 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 403/2004 вписа в
търговския регистър промяна за „Нови“ – ЕООД,
Пазарджик: променя наименованието на дру
жеството на „Захарна къща“ – ЕООД (изписва
се и на латиница); променя адреса на управле
ние – Пазарджик, ул. Гладстон 13.
7582
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2745 от 21.ХІІ.2007 по ф.д. № 370/2003 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предпри
ятие с фирма „Бобчо – Момчил Арнаудов“ от
едноличния търговец Момчил Бенчов Арнаудов
на Лидия Юлианова Арнаудова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Бобчо – Момчил
Арнаудов – Лидия Арнаудова“.
7583
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2756 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1008/2001,
вписа в търговския регистър промени за „Бра
тя Бееви“ – ООД, Велинград: заличава Бонка
Атанасова Беева като съдружник и управител
поради прехвърляне на дружествените дялове;
вписва Красимир Димитров Беев като едноличен
собственик на капитала; променя фирмата на
дружеството на еднолично дружество с ограниче
на отговорност „Братя Бееви“ – ЕООД: променя
адреса на управление във Велинград, ул. Христо
Ясенов 23; дружеството ще се представлява и
управлява от Красимир Димитров Беев.
7584
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2728 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 572/2005 впи
са в търговския регистър промени за „Млада
Арт“ – ЕООД, Пазарджик: заличава Милена
Шишманова Младенова като едноличен соб
ственик и управител поради прехвърляне на
дружествените дялове; вписва Николай Младенов
Младенов като едноличен собственик на капитала,
който ще представлява и управлява дружеството.
7585
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2738 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2791/91 вписа
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в търговския регистър промени за „Трансав
то“ – ЕООД, Пазарджик; заличава СД „Братя
Бееви“ – Костенец, като едноличен собственик на
капитала поради прехвърляне на дружествените
дялове; заличава управителя Красимир Дими
тров Беев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Бонка Атанасова Беева,
която ще представлява и управлява дружеството.
7586
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2741 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1386/2007, вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „К – Проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Мокрище,
област Пазарджик, ул. Двадесета 27, с предмет
на дейност: проектиране на строителни кон
струкции, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и програмни, импресарски или други услуги,
лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Снежана
Рангелова Кашева.
7587
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2731 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1373/2007,
вписа в търговския регистър дружество с огра
ничена отговорност „Евита – ИВ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Гео Милев 1, с предмет на дейност: козметични
и фризьорски услуги, маникюр, ноктопластика,
грим, вътрешно-и външнотърговска дейност,
рекламна, маркетингова, дистрибуторска, ту
ристическа, транспортна и спедиционна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, услуги, по
средничество, търговско представителство, друга
стопанска дейност, незабранена със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Ивелина Ганчева Атанасова и Валерия Красими
рова Михайлова заедно и поотделно.
7588
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2726 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1130/2007 впи
са в търговския регистър промяна за „Дерби и
Ко“ – ООД, Панагюрище, като прехвърля в полза
на дружеството предприятие с фирма „Дерби –
Пенка Ценова“ на едноличния търговец Пенка
Георгиева Ценова.
7589
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2752 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1363/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Веникос“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 38, вх. А, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: ресторантьорство,
бърза закуска, закусвални, заведения за бързо
хранене, дюнер закусвалня, пицария, кафе-апе
ритиви, внос, износ и търговия на едро и дребно
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на хранителни стоки, транспорт на товари и
пътници в страната и чужбина, таксиметрова,
спедиторска и посредническа дейности, сервизна
и ремонтна дейност на всички видове автомо
били, маркетинг и търговия с всякакви стоки
в страната и чужбина, отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество, хотелиерска
дейност, туристически услуги, производство,
преработка и търговия – вътрешна и външна, със
селскостопанска продукция и услуги, ремонтни
и строителни услуги и всички други стопански
дейности, незабранени от закона, и с капитал
15 000 лв. Дружеството се представлява и уп
равлява от двамата съдружници и управители
Весислава Иванова Палешникова и Николаос
Вулгарелис заедно и поотделно.
7590
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2987 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 27/98 вписа промени за
„Пътинженеринг“ – АД, Плевен: вписа промяна в
броя на членовете на СД от четирима на трима;
заличава като членове на СД в дружеството Филип
Петров Стоянов и Олег Станимиров Гурбалов;
вписа за член на СД и зам.-председател на СД
Славчо Георгиев Марков; заличава вписания
адрес на управление Плевен, ул. Хемус 24; вписа
нов адрес на управление – Плевен, ул. Редута 2;
вписа промени в устава на дружеството.
7857
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 24 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1285/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Метал 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кнежа, ул. Райко Даскалов
90, с предмет на дейност: производство и търговия
с метални изделия, покупка на резервни части
за машини и съоръжения с цел препродажба,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, внос и износ на стоки, транспортни
услуги, търговско представителство (без процесу
ално) и посредничество, комисионни и складови
сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Цветко Иванов Йорданов.
7858
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 23 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1284/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агро – Тодоров“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Кнежа, ул. Васил
Петлешков 1, с предмет на дейност: покупка на
резервни части за машини и съоръжения с цел
препродажба, производство, заготовка и търговия
с посевен и посадъчен материал, производство и
търговия със селскостопанска продукция, внос и
износ на стоки, транспортни услуги, търговско
представителство (без процесуално) и посредни
чество, комисионни и складови сделки, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Росен
Тодоров Осиковски.
7859
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 49
от 21.XII.2007 г. по ф.д. №198/97 вписа промени
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за „Алуком“ – АД, Плевен: вписа преминаване
от двустепенна към едностепенна система на
управление на дружеството; заличава като чле
нове на УС Илиян Любенов Иванов, Десислава
Димитрова, Георги Поповски и Светлин Недев;
заличава като членове на надзорни я съвет:
Красимир Банчев Дачев, „ГТМ Ангел Балев
ск и“ – Явор Дачев, „А лу ин женериг“ – Емил
Момчилов; вписа съвет на директорите в състав
от юридически и физически лица с мандат 5 г.:
изпълнителен директор – „Група технология на
металите – Ангел Балевски холдинг“ – АД, София
(рег. по ф.д. № 13114/97 на СГС), представлявано
от Илиян Любенов Иванов, председател на съве
та на директорите на „Алуинженеринг“ – ООД,
чуждестранно юридическо лице, представлявано
от Светлин Любенов Недев, зам.-председател
на съвета на директорите – „Метал технолоджи
груп“ – АД, София (рег. по ф.д. № 13684/2007),
представлявано от Георги Тонов Поповски, и член
на СД – Емил Николов Момчилов; вписа решение
на ОС за увеличаване на капитала на дружество
то в продължение на 5 г. до номинален размер
от 5 млн. лв. при условията на чл. 195 и 196 ТЗ;
вписа промени в устава на дружеството, приети
от ОС на акционерите, проведено на 16.XI.2007 г.;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор „Група технология на металите – Ангел
Балевски холдинг“ – АД, София, представлявано
в СД от Илиян Любенов Иванов.
7860
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 20 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1276/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ив – 72“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 134,
вх. Е, ап. 11, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, бито
ви и други видове стоки, вътрешно- и външнотър
говска дейност, посреднически и комисионерски
услуги, агенции на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, автосервизни и битови
услуги, вътрешен и международен туризъм, път
нически и товаро-транспортни услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност, оказион (без паметници на
културата), покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, игрални зали с компютърни и
развлекателни игри (без хазарт), лизинг, строител
но-ремонтни дейности и услуги, организиране на
модни спектакли и дефилета, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Марияна Дими
трова Андреева и Ивалинка Димитрова Андреева
и се управлява и представлява от управителя
Марияна Димитрова Андреева.
7861
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 27 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1295/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ина Здравкова“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Плевен, ул. Димитър
Константинов 15, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет
на дейност: фризьорски и козметични услуги,
производство на промишлени, хранителни, сел
скостопански, битови и др. видове стоки, вътреш
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но- и външнотърговска дейност, посреднически
и комисионерски услуги, търговски и агенции
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, автосервизни и битови услуги, вътрешен
и международен туризъм, пътнически и товаротранспортни услуги в страната и в чужбина, рес
торантьорство и хотелиерство, рекламна дейност,
оказион (без предмети с национално значение),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, с капитал 5000 лв. Дружеството се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ина Владимирова Здравкова.
7862
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 47 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 958/2004 вписа промени за
„Д В Д – Медика“ – ЕООД, Плевен: заличава
като управител в дружеството Венера Весели
нова Симеонова; дружеството се управлява и
представлява от Красимира Атанасова Цветкова.
7863
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 31 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1301/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аптека Свети Пантелей
мон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Трите бора 24, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Виолетка Георгиева Легатос.
7864
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 50 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 1267/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена от
говорност „Козметик – България груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, бул.
Христо Ботев 160, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: курсове за козметика и фризьорство,
откриване на СПА центрове, търговско предста
вителство (без процесуално) и посредничество,
туроператорска и турагентска дейност, произ
водство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска и животинска продукция,
таксиметрови услуги, транспортна и спедиционна
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, услуги
на физически и юридически лица, дистрибуторска
дейност с местни и чуждестранни физически и
юридически лица, рек ламно-информационна
дейност, преводаческа дейност и услуги, сервизна
дейност, складова дейност, маркетинг, забавни и
увеселителни игри, като всички дейности ще се
развиват в страната и в чужбина, и други неза
бранени от закона дейности, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Анастасиос
Антониос Тсиамасфирис.
7865
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с
решение и определение № 2912 от 11.XII.2007 г.
по ф.д. № 1746/97 вписа промени за „Химпрогрес
96“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници
в дружеството Данка Петкова Поповска и Ца
рина Иванова Цветкова; вписа решение на ОС
на съдружниците от 12.X.2007 г. за изменение
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на дружествения договор; с определение допуска
прилагането на годишен финансов отчет за 2006 г.
на дружеството, проверен от дипломиран експертсчетоводител и приет от ОС на съдружниците,
проведено на 12.Х.2007 г.
7866
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 21 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1279/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ТАЗ“ – ООД, със седалище и ад
рес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 135,
вх. В, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство,
производство на промишлени, хранителни, сел
скостопански и други видове стоки, търговия с
алкохолни напитки (след лиценз), цигари (след
лиценз), кафе, сладкарски изделия, топли и сту
дени закуски, сладолед и безалкохолни напитки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка и продажба на
петролни и химически продукти и производни
на тях, туристически, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни, импресарки ус
луги, ресторантьорство, пътнически и товаротранспортни услуги в страната и в чужбина,
шивашки, дърводелски, фризьорски, битови,
строително-монтажни, бояджийски, железарски
и ремонтни услуги, автомонтьорски и шлосер
ски услуги, водоснабдителни, канализационни,
отоплителни и вентилационни услуги, търговско
представителство (без процесуално) и посредни
чество, представителство и агенции на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
търговия с черни и цветни метали, производство,
закупуване, преработка и продажба на селскосто
панска продукция от животински и растителен
произход в прясно и преработено състояние със и
без посредник в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представля
ва от съдружниците Евгени Веселинов Нефедов,
Емил Митков Цонев и Данаил Петев Николов
заедно и поотделно.
7867
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 43 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 280/2003 вписа промени
за „Наполи“ – ООД, Плевен: допълва капитала
на дружеството до пълния му размер от 5000 лв.
чрез парични вноски в общ размер от 1500 лв.
от съдружниците.
7868
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2866 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1225/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „А и Г 2000“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Мануш вой
вода 17, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обрабо
тен вид, вкл. внос и износ, транспортна дейност
със собствени и наети МПС, консултантска и
рекламна дейност, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, покупка, строеж и обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
превозни услуги в страната и в чужбина, ресто
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рантьорство и заведения за обществено хранене,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от съдружниците управители Анна
Иванова Цачева и Георги Иванов Цачев заедно
и поотделно.
7869
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 76
от 8.I.2008 г. по ф.д. № 1356/2000 вписа промени
за „Многопрофилна болница за активно лече
ние – Гулянци“ – ЕООД, Гулянци: увеличава
капитала на дружеството от 1 260 120 лв. на 1
271 950 лв. чрез увеличаване броя на дяловете
с 1183 нови дяла, всеки с номинал 10 лв., чрез
апорт на недвижим имот.
7870
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 66 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 2287/95 вписа промени за „Ка
белна телевизия Плевен Спринт“ – ООД, Плевен:
вписа промяна в наименованието на съдружника
„Сатком – Плевен“ на „Спринт“ – ООД, Плевен.
7871
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2963
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1259/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Техногабс 9“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кнежа, ул.
Огнян Михайлов 2, ет. 1, с предмет на дейност:
сервизни и ремонтни дейности, земеделско про
изводство, покупка на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
маркетинг, консултантски услуги, внос и износ,
транспортни услуги, сделки с недвижими имоти,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Румяна
Владимирова Тасева.
7950
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3014
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1721/2002 вписа про
мени за „Хранинвест“ – ООД, Плевен: увеличава
капитала на дружеството от 231 000 лв. на 232
000 лв.; вписа промени в дружествения договор
съгласно решение на ОС на съдружниците, про
ведено на 8.XI.2007 г.
7951
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3007
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 76/2007 вписа промени
за „Тера – Сим“ – ООД, Червен бряг: заличава
като управител и представляващ съдружника в
дружеството „Терра 2000“ – ООД, Червен бряг,
Данаил Николов Вълов; вписа за управител и
представяващ съдружника в дружеството Светла
Йорданова Вълова; дружестото се управлява и
представлява от управителите Мариана Венелино
ва Желева-Атанасова и Светла Йорданова Вълова.
7952
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2994
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1262/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Доби 53“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ул. До
брич 4А, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, внос и износ, производство и търговия
с промишлени, селскостопански, битови и хра
нителни стоки, транспортни услуги, комисионна
дейност, складова дейност, спедиционна дейност,
лизингова дейност, туристическа и туроператорска
дейност, търговско представителство (без проце
суално) и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, сделки с интелектуална собстве
ност, сделки с недвижими имоти, разкриване на
магазинна мрежа, всякаква търговска дейност,
шивашки услуги, внос на автомобили и автомо
билни части и други дейности, разрешени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Пепа Николова Довева.
7953
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2976
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 156/97 вписа залича
ването от търговския регистър на „Тим“ – ООД,
Плевен, поради приключила ликвидация.
7954
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2928
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1240/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нанси 98“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 56, ап. 59, с предмет на дейност:
внос и износ на автомобили с цел покупко-про
дажба, хотелиерство, ресторантьорство, товарни
и таксиметрови превози, вътрешшнотърговска
дейност, внос и износ на промишлени стоки,
производство и продажба на селскостопански
и животински продукти, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, покупка и
продажба на петролни и химически продукти
и производни на тях, покупка и продажба на
лекарства и лекарствени средства, охранителна
дейност, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, проектиране, строителство,
ремонт и реконструкция на жилищни сгради,
търговско представителство и посредничество,
представителство и агенции на местни и чуждес
транни лица в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Орлин
Карамфилов Юлиянов.
7955
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3013 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1244/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Викмар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Страцин 7А, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов
ска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство (без процесуално) на
местни и чуждестранни търговци, юридически и
физически лица в страната и в чужбина, търговия
с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни
напитки (след лиценз), комисионна търговия,
производство, преработка и търговска реализация
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на промишлени стоки на вътрешния и външния
пазар, разкриване на търговски обекти и складове,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Теодора Веселинова Пенева.
7956
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2992 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1257/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мапи 007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 319Б, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
дърводелски услуги, транспортна дейност, ре
кламно-издателска дейност, фотографски услуги,
изработка на рекламни материали, посредническа
дейност, търговия в страната и в чужбина, фотои видеозаснемане (с разкриване на ателиета за
тази дейност), вътрешен и международен тури
зъм, ресторантьорство и хотелиерство, търговия
на едро и дребно, счетоводни услуги, сделки с
интелектуална собственост, сделки с недвижими
имоти, разкриване на магазинна мрежа, всякаква
търговска дейност и други дейности, разрешени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Наталия Съйкова Микова.
7957
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3006
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 378/2005 вписа проме
ни за „Нерол“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
на дружеството Нели Събчева Личева; вписа за
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Цоньо Иванов Цо
нев съгласно договор, сключен на 6.XII.2007 г. с
нотариална заверка.
7958
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3004 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 657/2005 вписа прехвърляне
чрез покупка на предприятие с фирма „Дафи – Да
финка Петкова“ (рег. по ф.д. № 1177/2001) от
едноличния търговец Дафинка Асенова Петкова
като съвкупност от права, задължения и фак
тически отношения, санитарни разрешителни,
лицензии и патенти на „Магнат – 2005“ – ЕООД,
с. Буковлък, област Плевен.
7959
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3010 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 170/2007 вписа промени
за „Бел инвестмънт“ – ООД, Плевен: заличава
като управител в дружеството Елена Николаева
Бенчева; дружеството се управлява и представлява
от Бенчо Митев Бенчев.
7960
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3008
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 169/2007 вписа промени
за „Бен Ел – груп“ – ООД, Плевен: заличава като
управител в дружеството Елена Николаева Бен
чева; дружеството се управлява и представлява
от Бенчо Митев Бенчев.
7961
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
и определение № 2991 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 981/98 вписа промени за „Ивена“ – АД, Червен
бряг: заличава досегашните членове на съвета
на директорите: Христо Лазаров Николов – зам.председател, и Петър Янев Раев – изпълнителен
директор; вписа за член на СД и зам.-председа
тел Елена Цветанова Нечевска и за член на СД
Хари Цветанов Динков; вписа за член на СД,
председател на СД и изпълнителен директор
Цветан Кирилов Нечевски; вписа за прокурист
на дружеството Петър Янев Раев; дружеството се
представлява от Цветан Кирилов Нечевски – пред
седател на СД и изпълнителен директор, и Петър
Янев Раев – изпълнителен директор и прокурист,
поотделно; с определение допуска прилагането на
проверения от дипломиран експерт-счетоводител
и приет от ОС на акционерите на 25.VI.2007 г.
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
7962
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3011 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1242/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Емил 5“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Копривщица
4А, ет. 1, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, поставяне, поддръжка – ремонт и
сервиз, експлоатация на автомати за топли, сту
дени, газирани напитки и пакетирани хранителни
изделия, селскостопанска и животновъдна дейност
и преработка на растителни и животински продук
ти, транспорт, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Емил Найденов Найденов.
7963
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2999
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1274/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Реифен Топ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Левски,
ул. Райко Даскалов 45, с предмет на дейност:
внос и износ на гуми, джанти, автомобили, в т. ч.
леки, товарни и автобуси, автосервизни услуги,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
селскостопанска дейност, в т. ч. растениевъдство,
животновъдство, покупка на стоки или други
вещи с цел да ги препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Мехмет Топ;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Жельо Насков Жарков.
7964
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2997
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1265/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амиго 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 73, вх. В, ет. 8, ап. 23, с предмет
на дейност: строителство и свързаните с него
дейности, търговия на едро и дребно със стоки
и принадлежности, производство и търговия
с промишлени, хранителни, селскостопански,
битови и други видове стоки, битови услуги,
стопанисване на кафе-аперитиви и ресторанти,
преводни и машинописни услуги, туризъм, по
средничество и комисионерски услуги, търговско
представителство (без процесуално) на местни и
чуждестранни лица, информационна дейност, пре
вози на пътници и товари, таксиметрови услуги и
други транспортни дейности, отдаване и покупкопродажба на движимо и недвижимо имущество и
всички останали дейности, разрешени от закона,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Владимир Невелинов Тодоров.
7965
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2995 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1263/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Интер Вит“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, бул. Георги Кочев
69, ет. 1, ап. 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, спедиционни и превозни сделки,
авторемонтни услуги и автосервиз, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Величко
Илиев Тодоров.
7966
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2993 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1258/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Диди Ем“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Койнаре, ул. Христо
Ботев 27, с предмет на дейност: продажба на
стоки от собствено производство, производство
на промишлени, хранителни, селскостопански,
битови и други видове стоки, проектиране и
изработка на мебели, добиване на дървесина и
продажба, продажба на облекла и обувки, пар
фюмерия, спортни принадлежности и екипи в
страната и в чужбина, производство, закупуване,
преработка и продажба на риба, селскостопанска
продукция от животински и растителен произ
ход в прясно и преработено състояние със и без
посредник в страната и в чужбина, търговия с
алкохолни напитки, цигари (след съответни ли
цензии), кафе, сладкарски изделия, топли и сту
дени закуски, сладолед и безалкохолни напитки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, охрана на физически
лица и обекти съгласно изисквания на закона и
след издаване на лиценз, екскурзии в страната и
в чужбина, билярд, клубни и електронни игри,
бридж, хотелиерски, ресторантьорски, туристи
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чески, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, шивашки, дърводелски и
фризьорски услуги, пътнически, таксиметрови
и товаро-транспортни услуги в страната и в
чужбина, автосервизни и битови услуги, ремонт
и поддръжка на компютърни и периферни ус
тройства и зареждане с консумативи, рент-а-кар,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и фирми, комисионна, спедиционна и складова
дейност, както и външнотърговска дейност във
връзка със заявения предмет на дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Данил
Петров Тоновски.
7967
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2984 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 147/99 вписа заличаване
от търговския регистър на „Електрокомерс – в
ликвидация“ – ЕООД, Плевен, поради приклю
чила ликвидация.
7968
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2910 от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 605/2005 вписа промени
за „Юнирел фарма“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник и управител в дружеството Елка
Георгиева Тумбева; вписа промени в дружествения
договор съгласно решенията на ОС, проведено на
23.ХІ.2007 г.; дружеството се управлява и пред
ставлява от Людмил Здравков Тумбев и Росен
Здравков Тумбев заедно и поотделно.
7969
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3002 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1220/2007 вписа продаж
ба на предприятие с фирма „Видео Еит – Елена
Влахлиева“ (рег. по ф.д. № 263/92) от едноличния
търговец Елена Лучева Милева като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
(без фирмата) на „Галакси 08“ – ООД, Плевен,
представлявано от Тодор Боянов Милев, съгласно
договор от 19.ХІІ.2007 г.; вписа приемането на
нов дружествен договор съгласно решенията на
ОС на съдружниците от 19.ХІІ.2007 г.
7970
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 2 ТЗ по ф.д.
№ 332/2000 вписа промени за „Водно строител
ство 2000“ – АД, Плевен: заличава като член на
съвета на директорите в дружеството Борислав
Стоядинов Станимиров.
7971
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2956
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1247/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нафтранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Георги Бенковски 7, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и
износ, автосервизни услуги, търговия с горива и
смазочни материали, производство и реализация
на промишлени, селскостопански, хранителни и
битови стоки, транспортни и спедиторски услуги,
лизингови сделки, складова, комисионна и окази
онна дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
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рекламна дейност, туристическа дейност, сделки
с недвижими имоти, строителство на сгради,
проектиране, поддръжка, ремонт и монтаж на
съоръжения, дърводобив, дървопреработване
и търговия с дървени материали, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и предста
влява от едноличния собственик на капитала
Владимир Славев Колев.
7972
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2848 от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1204/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елит енерджи“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Плевен, ул. Солун
6, вх. А, ет. 6, ап. 15, и с предмет на дейност:
проектиране и строителство, търговска дейност
в областта на енергетиката; консултантска, ин
женерингова, маркетингова, информационна,
комисионна, лизингова, спедиционна, складова
дейност; автомонтьорски и транспортни услуги;
туристически, туроператорски, хотелиерски, рес
торантьорски, рекламни, програмни, импресарски
или други услуги; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид; производствена дейност;
продажба на стоки от собствено производство;
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт
и бартер; търговско представителство, посредни
чество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и чуж
бина; всички останали видове услуги и дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
позволени да бъдат извършвани от еднолично
дружество с ограничена отговорност и за които
не се изисква изрично разрешение или лиценз
от компетентен държавен орган, предхождащи
вписването на дружеството в търговския регистър,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Богданов Матев.
7973
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2965
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1246/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „СПН енерджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Ресен 8, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност:
външноикономическа дейност, производство и
доставка на енергийни суровини и източници,
търговия, консултация и реализиране на проекти
във връзка с използването и опазването на окол
ната среда и водите, маркетинг, производство на
стоки с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и ценни книжа, посредничество и
представителство (без процесуално) на юридиче
ски и физически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Ивайло Йорданов Иванов.
7974
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2981
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1241/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Винтрейд 07“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Ресен 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първичен, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, суровини
и материали, вътрешно- и външнотърговска дей
ност, превоз на товари в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
рекламна, маркетингова, агентска, консултант
ска дейност, разкриване и експлоатация на за
ведения за обществено хранене и забавни, игри,
комисионни, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговия
с черни и цветни метали, както и всяка друга
дейност, незабранена със закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представля
ва от едноличния собственик на капитала Олга
Александрова Милева.
7975
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2975
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1219/2007 вписа в тър
говския регистър дружество с ограничена отго
ворност „Алма“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Ж,
ет. 1 , ап. 1, и с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, търговия на
едро и дребно, внос и износ, търговско предста
вителство (без процесуално) и посредничество,
стандартно и нестандартно строителство, груб
строеж, заготовка и монтаж на армат у ра и
метални конструкции, изграждане на покриви,
топло- и хидроизолации, мазилки, вътрешни и
външни облицовки (теракота, фаянс и камък и
др.), поставяне на гипсокартон и окачени тава
ни, шпакловки, боядисване и др., производство
и продажба на сухи строителни смеси, лепила и
шпакловки, инженерингова дейност, строителство
и строително-монтажни дейности по поддръжка на
обекти, ВиК и ел. услуги, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, компютърни ус
луги, транспортна дейност в страната и чужбина,
таксиметрови услуги, откриване и експлоатация
на магазини, павилиони, маркети, ресторанти и
кафенета във връзка с предмета на дейност, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Александър Николов Евтимов и Мариян Весков
Орлов и се управлява и представлява от Алек
сандър Николов Евтимов.
7976
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2972 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2011/97 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Ганчо Вачев – Ганди“
от едноличния търговец Ганчо Якимов Вачев като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ганди“ – ЕООД, Плевен (рег. по
ф.д. № 912/2000), представлявано от управителя
Виолета Петрова Вачева.
7977
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2989 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1281/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елведа“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 326, вх. Е, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия със строителни и химични добавки за
бетон, рекламна, консултантска, търговска, сче
товодна, икономическа, маркетингова, брокерска,
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организиране и провеждане на маркетингови и
PR кампании и стратегии, счетоводно обучение,
туристическа и туроператорска дейност, посред
ничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, сделки
с недвижими имоти сделки с интелектуална
собственост, всякакви други сделки и дейности,
неописани и незабранени от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Дарин
Величков Матов.
7978
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2942
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 42/2005 вписа промени
в размера на капитала на „Булгарплод – Вра
ца“ – ООД, Плевен: увеличава капитала на дру
жеството от 50 000 на 700 000 лв., разпределен
на 70 000 дяла по 10 лв.; вписа промени в дру
жествения договор съгласно решение на ОС на
съдружниците, проведено на 29.ХІ.2007 г.
7979
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ решение № 2986 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1277/2007 вписа в търгов
ския регистър акционерно дружество „Хоризонт
97“ – АД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Дойран 160, и с предмет на дейност:
строителство, проектиране, предприемаческа и
инвестиционна дейност в областта на строител
ството, инвеститорски, качествен и технически
контрол, ремонтни и довършителни работи;
хотелиерство; ресторантьорство, туризъм, про
изводство на строителни материали и заготовки;
продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти; вътрешно- и външнотърговска дейност;
представителство (без процесуално), компютърни
услуги; счетоводно-консултантски услуги, и с ка
питал 68 860 лв., разпределен в 68 860 поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; дружеството
се управлява от съвет на директорите в състав:
Любомир Манасиев Манасиев – изп. директор,
Дорка Николова Хинкова, Гергана Любомирова
Манасиева и Тихомир Златков Хинков – членове
на СД, и се управлява и представлява от изп.
директор Любомир Манасиев Манасиев.
7980
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение и определение № 2983 от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 724/97 вписа промени за „Хоризонт
97“ – АД, Плевен: вписа промяна в състава на
СД в дружеството: заличава като членове на СД
Дорка Николова Хинкова и Любомир Манасиев
Манасиев; вписа за членове на СД Мариан Ди
митров Пенчев и Ваня Детелинова Илиева; вписа
намаляване на размера на капитала на друже
ството от 140 000 лв. на 71 140 лв., разпределен
в 71 140 поименни акции с номинална стойност
1 лв., в резултат на преобразуване под формата
на отделяне и учредяване на ново дружество „ЛМ
инженеринг инвест“ – АД, Плевен; с определение
допуска прилагането на проверен от дипломиран
експерт-счетоводител и приет от ОС на акцио
нерите на 14.ХІІ.2007 г. годишен финансов отчет
за 2006 г. на дружеството
7981

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2988 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1785/2002 вписа промени
за „Хинкин“ – ЕООД, Плевен: вписа промяна в
адреса на управление на дружеството от Плевен,
ул. Димитър Константинов 37, ет. 1, ап. 5, на
Плевен, ж.к. Мара Денчева, бл. 20, ет. 8, ап. 75;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител на дружеството Стефан Цветанов
Вълков, вписа за едноличен собственик на ка
питала „Василев 2001“ – ЕООД, София, (рег. по
ф.д. № 12655/2003), представлявано от Георги
Михайлов Георгиев; дружеството се управлява
и представлява от управителя Георги Михайлов
Георгиев; вписа нов учредителен акт на друже
ството.
7982
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10769
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 3580/2006 вписа про
мени за „Домейн Юстина“ – ЕООД: промяна на
адреса на управление на с. Устина, ул. Никола
Петков 51; промяна в учредителния акт.
7069
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10749 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5555/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Паркетикус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Йордан Йовков 14, партер, с предмет на дей
ност: търговия и монтаж на подови покрития,
вътрешна архитектура и дизайн, строителство и
ремонт, внос и износ, транспорт и спедиция (след
получаване на разрешение), търговия на едро и
дребно, маркетингови и консултантски услуги,
посредничество и представителство, рекламна
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Нед
ков Недялков и Лучия Щерионова Недялкова и
се представлява и управлява от Тодор Недков
Недялков.
7070
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10736 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5592/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сън Вели слоутъринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 34,
ет. 5, с предмет на дейност: клане, преработка
и заготовка на птици и животинска продукция,
търговия, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и складови
сделки, превоз на товари в страната и в чужби
на, превоз на пътници в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, сделки с
недвижими имоти, в т. ч. закупуване, построяване
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба или предоставяне под наем, всички други
търговски сделки, незабранени от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
собственост на „Сън Вели“ – ООД, Пловдив, и
се представлява и управлява от управителя Бодо
Александер Готлиб Тобер.
7071
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10738 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 3596/2003 вписа
промени за „Тридекс“ – ООД: освобождаване на
Марина Стойнова Танкова и Лотар Хайкаус като
управители на дружеството; избиране на Мартин
Хааг за управител; ново седалище и адрес на уп
равление на дружеството – Садово, Промишлена
зона; промени в дружествения договор; друже
ството ще се представлява и управлява от Герд
Хайкаус, Живко Вълчев Куюмджиев и Мартин
Хааг заедно и поотделно.
7072
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10745
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 4380/2001 вписа про
мени за „Век трейдинг“ – ЕООД: увеличаване
на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 200
000 лв.; промяна в учредителния акт.
7073
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10789
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2238/2006 вписа про
мени за „К и К дент – д-р Яневи – Амбулатория
за групова практика за първична дентална по
мощ“ – ООД: промяна на фирмата на дружеството
на „К и К дент – д-р Яневи – Амбулатория за
групова практика за първична помощ по дентал
на медицина“ – ООД; нов предмет на дейност:
извънболнична първична помощ по дентална
медицина съгласно чл. 11 от Закона за лечебни
те заведения; промени в дружествения договор.
7074
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10863 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5569/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Харпия – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза
37, ет. 1, ап. 1 , с предмет на дейност: проектиране
и строителство на промишлени и граждански
обекти, всички дейности и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Димитров Чешитев.
7075
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10732 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5586/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кием“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, бул. Свобода 30, вх. Б, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина – внос, износ, реекспорт,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, транспортна дейност
и услуги, всички други дейности и сделки, неза
бранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Киро Ефтимов Киров.
7076
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10733 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5584/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Конкорд
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04“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Рилска 44, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия, високо и ниско
строителство във всичките му форми в страната
и в чужбина, търговия със строителни материали,
консултантска и проектантска дейност в областта
на строителството, производствена, посредни
ческа, комисионна, складова дейност, туризъм,
представителство на български и чуждестранни
юридически и физически лица, транспорт и спе
диция в страната и в чужбина, всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Иван Георгиев Пашев и Пенка Петрова
Пашева, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
7077
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10632 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5522/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Тина – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хисаря, ул.
Акация 55, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно, импорт, експорт, реекспорт, ресторантьор
ска дейност, хотелиерска, мотелиерска, организи
ране, откриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, барове, кафе-сладкарници
(след лиценз), разкриване на магазинна мрежа за
продажба на стоки и услуги, търговия с промиш
лени и непромишлени стоки, търговия с алкохол
и цигари (след лиценз), балнеолечебен център и
СПА център (след снабдяване с необходимите
разрешителни), рекламна, строителна, вътрешен
и международен транспорт, складова, представи
телство и посредничество, туристически услуги в
страната и в чужбина, производство и продажба
на всички видове хранителни продукти, производ
ство и продажба на селскостопанска продукция,
материали и техника, както и упражняване на
всякакъв друг вид търговска, стопанска и про
изводствена дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тина
Иванова Надолийска и Николай Емилов Енчев
и се представлява и управлява от Тина Иванова
Надолийска.
7078
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10871 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 5629/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Илве ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Скопие 41, с предмет на дейност: всички видове
сервизни услуги на леки и товарни автомобили,
търговия с всякакъв вид стоки, в т. ч. продажба
на цигари и алкохол (след необходимото разре
шение), производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, лизингова дейност,
представителство, посредничество, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор
мационни услуги, ресторантьорство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и други дейности и услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Илия Георгиев Калоянов и Венцислав Кирилов
Божинов, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
7079
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10768 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 2229/2007 вписа промени
за „Виндур 2007“ – ООД: приемане на Ердинч
Кая за съдружник в дружеството; промени в
дружествения договор.
7080
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10775 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 84/93 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Ипан – Иван Бата
клиев“ от едноличния търговец Иван Пантелеев
Батаклиев на „Ипан“ – ЕООД.
7081
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10748 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5554/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нике – 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Кърнаре, ул. 6 № 9, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, транспортни услуги, консултантска и
посредническа дейност, производство и търговия
с етерични масла, ресторантьорска и хотелиер
ска дейност, селскостопанска дейност, дейност
на заложна къща, всички други, незабранени от
закона дейности и услуги, като дейностите, за
които е необходимо предварително издаване на
разрешение (лиценз) от съответните държавни
или общински органи, ще бъдат извършвани след
набавяне на необходимите документи. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собстве
ник на капитала Димитър Николов Димитров.
7082
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10734 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5589/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сън Вели енерджи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 34,
ет. 5, с предмет на дейност: производство, пренос
и разпределение на електрическа и топлинна
енергия, снабдяване и търговия с електроенергия
и топлинна енергия, организиране на пазар на
електрическа енергия, обществена доставка и
обществено снабдяване с електрическа енергия,
обществена доставка и обществено снабдяване,
транзитен пренос, разпределение, съхранение и
търговия с природен газ, изграждане, поддържане
и експлоатация на съоръжения за производство
на електрическа енергия и топлинна енергия,
строителство и управление на енергийни обек
ти и управление на инвестиции в енергетиката,
производство и търговия с електроматериали и
компоненти, сервизна и консултантска дейност,
строителство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, външнотърговска дейност, превоз
на товари в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни и складови сделки, сделки с инте
лектуална собственост, всички други търговски
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сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала „Сън Вели“ – ООД,
Пловдив, и се представлява и управлява от уп
равителя Бодо Александер Готлиб Тобер.
7083
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10793 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5605/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Исатранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Михалаки Георгиев 34,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: транспортни
услуги – вътрешен и междунарден превоз на
пътници и товари, търговия на едро и дребно с
всички видове стоки в страната и в чужбина в
първоначален, преработен или обработен вид,
внос-износ, бартер, посредническа и лизингова
дейност, комисионни и консигнационни сделки,
производство, изкупуване, преработка и реализа
ция на продукция в страната и в чужбина, внос
и износ, агентство на лица и фирми, представи
телство, комисионна дейност и всички видове
дейности и услуги в страната и в чужбина, неза
бранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 20 000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Йорданов Дигбоюшки.
7084
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10730 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5582/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хрис – ХН“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Александър Стамбо
лийски 75, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
откриване на кафе-аперитив, ресторантьорство,
продажба на пакетирани стоки, сделки с интелек
туална собственост и информационни програми,
внос, износ и реекспорт, спедиционни и превозни
сделки и международна транспортна дейност,
всякакви други търговски сделки, допустими от
нормативните актове. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Христина Атанасова Николова.
7085
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10868
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5607/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Кепиталс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Западна 37, с предмет на дейност: разкрива
не и извършване на дейност като букмейкърски
пункт за приемане на залози след получаване на
съответните разрешителни, търговска дейност
(вкл. внос и износ), производствена дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина
(вкл. международен автомобилен транспорт и
превоз), строителна дейност, спедиция, вътрешен
и международен туризъм, складова, рекламна,
информационна, издателска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, посредничество при наемане
на работа на български граждани в страната и в
чужбина, търговия със стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, както и всич
ки други дейности, незабранени от закона или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Атанасов Билбилев и Димитър Иванов Иванов,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
7086
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10766 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 3768/2007 вписа промени
за „Комеко“ – АД: увеличаване на капитала на
дружеството от 2 142 000 лв. на 2 462 000 лв.,
разпределен в 2 462 000 поименни акции с номи
нална стойнот 1 лв.; промени в устава на друже
ството съгласно решението на ОСА, проведено
на 27.XI.2007 г.
7087
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10760 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5573/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Снап
фит“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Карлово, ул. Васил Караиванов 76, ет. 4, ап. 16,
с предмет на дейност: авторемонтни, автотене
кеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническо обслужване и ремонта на моторни
превозни средства, строителни дейности и услуги,
търговия на едро и дребно, вътрешно- и външно
търговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентска дейност на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, лизинг, информационна
дейност, рекламна дейност, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан
Александров Стефанов и Румен Иванов Цочев,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
7088
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10874 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5454/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Европроект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Карлово, ул. Граф Игнатиев 10, с
предмет на дейност: проектантска чертожна дей
ност, дейности по кадастъра и имотния регистър,
строително-монтажна и конструкторска дейност,
внос и износ, превоз на товари в страната и в
чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионерство, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
спедиторска, складова, лицензионна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, импресарска, други дей
ности и услуги, незабранени от закона или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Атанас Василев Трайков.
7183
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10707
от 14.XII.2007 г. по ф.д № 8639/91 вписа поемане
на предприятие с фирма „ИВ – Стелт – Иван
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Драганов“ на едноличния търговец Иван Кос
тов Драганов от Стефка Иванова Драганова
и я вписва като едноличен търговец с фирма
„ИВ – Стелт – Стефка Драганова“.
7184
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10753 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 69/2000 вписа промени за
„Меком“ – ООД: приемане на Антон Чолаков за
съдружник и избирането му за управител; проме
ни в дружествения договор съгласно решение на
ОС от 30.XI.2007 г. Дружеството се представлява
и управлява от управителите Ангел Симеонов
Славчев и Антон Чолаков заедно и поотделно.
7185
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10647
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1147/2003 вписа про
мени за „Интел трейд“ – ООД: освобождаване
на Димитър Малинов Митев и „Инфоком“ – АД,
представлявано от Огнян Стоянов Стойчев, като
съдружници; заличаване на Живко Русев Госпо
динов като управител; едноличен собственик на
капитала на дружеството е „Форего груп“ – АД,
представлявано от изпълнителния директор Ти
хомир Малинов Митев; избиране на Димитър
Славчев Фиданов за управител на дружеството;
ново наименование на дружеството – „Интел
трейд“ – ЕООД; нов адрес на управление – ул.
Константин Величков 2, вх. А, ет. 6, в Пловдив;
приемане на учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Димитър
Славчев Фиданов.
7186
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10778
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2623/97 вписа промени
за „Прити – В“ – ЕООД: промяна на седалището
и адреса на управление – Пловдив, ул. Зайчар 2;
промяна в учредителния акт.
7187
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10643
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 12511/91 вписа прех
върляне на предприятие с фирма „Издателство
Летера – Надя Фурнаджиева“ от едноличния
търговец Надя Иванова Фурнаджиева на „Ле
тера“ – ЕООД.
7188
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10773 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1463/97 вписа промени
за „Агрия“ – АД: увеличава капитала от 4 000
000 лв. на 8 000 000 лв. чрез издаване на нови
4 000 000 обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойнот 1 лв., разпределен
на 8 000 000 акции с номинална тойност 1 лв.;
промени в устава.
7189
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 10767
от 15.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 5685/2007
преобразуването на „Кариери 2007“ – ЕООД, в
акционерно дружество „Кариери 2007“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Луна
5, с предмет на дейност: добив и експлоатация на
инертни материали за строителство, търговска
дейност в страната и в чужбина със строителни,
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инертни материали и системи, проектиране,
строителство и предприемачество, разработване,
внедряване и търговия с нестандартни техноло
гии и материали в строителството, организиране
на всички видове разрешени производства и
услуги в областта на промишлеността, селското
стопанство, транспорта, културата, туризма и
всички останали, разрешени от закона дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50
000 лв., със съвет на директорите в състав: Атанас
Николов Костадинов, Искра Александрова Хитова
и Борис Любенов Кръстев и се представлява от
изпълнителния директор Борис Любенов Кръстев.
7190
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10774
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 656/99 вписа промени
за „Хрис – 99“ – ЕООД: ново седалище и адрес
на управление – с. Златосел, ул. 2 № 5; промяна
в учредителния акт.
7191
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10794 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5618/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ванеста и Ко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев
105, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, посредническа дейност за
обучение в чужбина, организиране и провеждане
на курсове по анлийски език, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
информационни, рек ламни и консултантск и
услуги, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
всякакви дейности и услуги, незабранени от за
конодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Нели Петрова Павлова.
7192
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10795 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5613/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кари – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Радост 3, с предмет
на дейност: производствена, търговска, посред
ническа, комисионна, складова, спедиторска,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, сервизна дейност, внос и тър
говия с авточасти, автотенекеджийство, автомо
билна пътна помощ, производство и продажба
на облекла и конфекция, всички други услуги и
дейности, незабранени от закона или подзаконо
вите нормативни актове, покупко-продажба на
стоки, външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Карамфила Николова Сивакова.
7193
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10759 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5566/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хон Шин
интернешанъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Борба 7, ет. 12, ап. 57,
с предмет на дейност: внос, износ и търговия
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със строителни материали, хранителни стоки,
машинно оборудване, битова техника, както и
всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ванг Янг.
7194
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10764 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 3229/2006 вписа промени
за „Венеция – 777“ – ЕООД: вписва нов предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; промени в учредителния акт.
7195
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 и
чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 10802 от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 1703/2002 вписа промени за „Газоснаб
дяване Пловдив“ – АД: допуска прилагането на
представения годишен финансов отчет за 2006 г.;
вписва заличаването на дружеството поради
приключила ликвидация.
7196
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10870 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5628/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Кисс Корн“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Александър
Батенберг 29, с предмет на дейност: производ
ствена и търговска дейност, търговия на едро и
дребно, счетоводни услуги, транспортни услуги,
всякакви други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йенер
Йондер Хасан.
7197
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10762
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5587/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Синтерм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Брезовска 8, с предмет на дейност: маркетинг,
външна и вътрешна търговия, търговско предста
вителство и посредничество, транспортни услуги,
проучване, проектиране, доставка и изграждане,
поддръжка и ремонт на газоснабдителни и отоп
лителни инсталации и възобновяеми източници
на енергия, сделки с недвижими имоти, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Станимир Димитров Кънев и Вихрен
Димитров Кънев и се представлява и управлява
от Станимир Димитров Кънев.
7198
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10742
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2841/2002 вписа про
мени за „Стенли“ – ООД: избирането на Искрен
Искренов Стоянов за управител на дружеството;
промени в дружествения договор; дружеството
се управлява и представлява от Костадин Ива
нов Точев и Искрен Искренов Стоянов заедно и
поотделно.
7199

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10755 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5333/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ж.С.В.“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. България 103, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: строително-мон
тажни работи, декорация и вътрешен дизайн,
търговия с недвижими имоти, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, производство
и търговия с промишлени, хранителни и битови
стоки, търговско представителство и посредни
чество, туристически, информационни и други
услуги, лизинг, всички други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Варужан Ехия Ехигян.
7200
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10791
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5632/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ербил
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 176, вх. Б, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт с
всякакъв вид стоки, производство на хранителни,
нехранителни, промишлени и селскостопански
стоки за продажба, производство и продажба на
осветителна техника и електричеки материали,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, превозни, хотелиерски,
туристически, рекламни и програмни услуги,
проектиране на ел. инсталации и осветление,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти за продажба, покупко-продажба на земи,
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Яшар
Адел Азаддин.
7201
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10757 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5393/2007
вписа акционерно дружество „Съни бийч апарт
мънтс“ – АД, със седалище и адрес на управле
ние Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, с предмет
на дейност: производство и търговия със токи,
вкл. недвижими имоти, транспортни услуги, вид
стопанска дейност, с изключение на забранената
със закон или други нормативни актове, с капитал
51 000 лв., разпределен в 510 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв., със
съвет на директорите в състав: Митко Борисов
Караджов – изпълнителен директор, Георги Сто
янов Жулев – изпълнителен директор, Кристина
Иванова Чорлева-Алексиева, и се представлява и
управлява от Митко Борисов Караджов и Георги
Стоянов Жулев заедно и поотделно.
7202
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10785
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 3594/2005 вписа проме
ни за „Български имотни специалисти“ – ЕООД:
нов адрес на управление ул. Иван Гарванов 54,
ет. 1, ап. 4, Пловдив; заличаване на Евелина
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Христева Янева като управител; приемане на нов
учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от Михаил Христов Гърков.
7203
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10746
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1337/2005 вписа про
мени за „Имотекс инвест“ – ООД: промяна на
адреса на управление – Садово, Промишлена
зона; промяна в дружествения договор.
7204
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11033
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5168/97 вписа промени
за „Димитрови – Корект – инвест“ – ООД: ос
вобождаване на Желязко Танев Димитров като
съдружник и управител; вписва за едноличен
собственик на капитала Ива Денкова Димитрова;
промяна на фирмата на дружеството на „Дими
трови – Корект – инвест“ – ЕООД; приемане
на учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от управителя Ива Денкова Ди
митрова.
7205
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10798 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5580/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мега – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Братя Бъкстон 66, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търго
вия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона,
търговия на едро и дребно, покупка на стоки и
вещи за препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия на
хранителни, нехранителни стоки, промишлени
стоки за продажба, в т. ч. текстилни стоки,
хотелиерство, ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
покупка, строителство, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителни
дейности, други дейности и услуги, незабранени
със закон, импорт, експорт, реекспорт и сделки на
бартерна основа със стоките и услугите по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Магдалена Петрова Попарова.
7206
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с реше
ние № 10724 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 3414/2006
вписа промени за „Фибротекс“ – ООД: приемане
за съдружник на Станка Иванова Йонова; осво
бождаване на Миланка Георгиева Даскалова като
съдружник; промени в дружествения договор,
приети на ОС на съдружниците от 23.XI.2007 г.
7207
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10725 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 5571/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Илнет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов
55, с предмет на дейност: продажба и сервиз
на компютърна и офис техника, проу чване,
проектиране, информационна и консултантска
дейност, покупка на стоки или други вещи с
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цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лизингови сделки, всички други
дейности и услуги, незабранени от българското
и европейското законодателство. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Илия Иванов Злачев.
7208
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10674
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1961/2002 вписа про
мени за „Ивека – текстил“ – ООД: приемане за
съдружник на Ресул Гюл; промени в дружестве
ния договор, приети на ОС на съдружниците от
22.XI.2007 г.
7209
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10636 от
13.XII.2007 г. по ф.д. 7114/95 вписа прехвърлянето
на предприятието с фирма „Д & Х комерс – Ди
митър Христов“ от едноличния търговец Димитър
Христов Груев на Неда Димитрова Груева и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Д и
Х комерс – Неда Димитрова“.
7210
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10729 от 14.XII.2007 г. по ф.д. №5578/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Експерт ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Скопие 90, ет. 7,
ап. 21, с предмет на дейност: внос и търговия с
автомобили, транспортни средства и части за тях,
ремонт и поддръжка на транспортни средства и
автомобили, даване на автомобили и транспортни
средства под наем, таксиметрови услуги, спеди
торска и транспортна дейност (след получаване на
съответно разрешение за това), внос и търговия с
електроника и части за нея, търговия с всякакви
стоки на едро и на дребно в страната и в чужби
на, ресторантьорство и хотелиерство, търговско
посредничество и търговско представителство на
български и чуждестранни фирми, осигуряване и
посредничество при намиране на работа в чуж
бина на български граждани (след издаване на
съответно разрешение за това), външнотърговска
дейност, внос и износ на различни промишлени
и селскостопански стоки, всички други дейности,
незабранени изрично от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кирил Цветков Цеков.
7211
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10751 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5546/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тала“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Пловдив, ул. Тарас Шевченко 1, ет. 5, ап. 17,
с предмет на дейност: транспортна дейност, въ
трешнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, външнотърговска дейност, в т. ч.
износ, внос, реекспорт, търговско посредничество
и представителство, рекламни, информационни,
програмни, туристически и хотелиерски услуги,
търговска дейност от всякакъв вид, сервизни ус
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луги, както и всички други дейности, позволени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Алиан
Мансур Мансур.
7212
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 10714 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2663/2000 впи
са прехвърляне на предприятие с фирма „Звезда
2000 – Митко Илиев“ от едноличния търговец
Митко Николов Илиев на „Тока“ – ООД, Своге.
7213
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10761 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5581/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елмонт“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, ул. Вишнева 7, с предмет на
дейност: сервизно обслужване на автомобили,
търговия с авточасти и автомобили, производ
ство и търговия с промишлени, селскостопански,
хранителни и битови стоки, експорт, импорт и
реекспорт, посреднически, комисионни, консул
тантски услуги, транспортни услуги в страната и
в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, рекламна дейност, всякякъв вид дейност
и услуги, разрешени от законодателството. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Тодор Иванов Иванов.
7214
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10758
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5462/2007 вписа ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Бистар“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, бул. Свобода 39, с предмет на
дейност: производствена, търговска, комисионна,
складова, спедиторска, хотелиерска, туристиче
ска, информационна, външнотърговска дейност,
ресторантьорство, търговия с хранителни стоки и
изделия, строителство и предприемачество, внос,
износ и реекспорт на всякакъв вид стоки, превоз
на товари и пътници в страната и в чужбина,
всички други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Боян Готич.
7215
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10790
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5624/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Роннис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Храбрец 30, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с всякакви разрешени от закона
стоки, в т. ч. външнотърговска дейност, внос и
износ, бартер, експорт, реекспорт, транспортни,
спедиторски и други видове услуги, производство
на всякакви видове стоки, извършване на всякакви
видове услуги, посредничество, представителство,
комисионерство, строителство и строително
предприемачество, придобиване, изграждане и
отдаване под наем на недвижими имоти в стра
ната и в чужбина, всички други, допустими и
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незабранени от закона дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Румен Ефтимов Паунов и Веселина
Запрянова Моллова, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
7216
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10772 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 3152/2004 вписа
промени за „Метекс“ – ООД: заличава Абрахам
Гидеон Шлейн и Моше Суисса като съдружници;
промени в дружествения договор.
7217
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10850 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 5692/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Тиратрон – 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 311, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: произ
водствена, търговска, комисионна, спедиторска,
складова, транспортна дейност в страната и в
чужбина, търговско посредничество и предста
вителство, други услуги и дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Андреев Николов.
7218
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10752
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 338/2001 вписа промени
за „Доктор Петър Кавлаков – Стоматологичен
център за извънболнична специализирана стома
тологична помощ“ – ЕООД: приемане на Марина
Иванова Иванова за съдружник; промяна на
фирмата на дружеството на „Видент – М – Амбу
латория за групова практика за първична помощ
по дентална медицина“ – ООД; нов предмет на
дейност: първична помощ по дентална медицина
и извършване на търговски сделки за нуждите
на груповата практика и пациентите по смисъла
на Закона за лечебните заведения; приемане на
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Маджед Мохамед Хусеин.
7219
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10723
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2901/99 вписа промени
за „Хирош България“ – ЕООД: освобождаване
на „Хирош – ЕП“ – ООД, Унгария, в ликвида
ция, като едноличен собственик на капитала на
дружеството; нов едноличен собственик на капи
тала – „Хирош Рона“ – ООД, Унгария; избиране
на Роберт Фекете и Стоян Богданов Драгиев за
управители; нов учредителен акт; дружеството се
представлява и управлява от тримата управители
Кертес Золтан, Роберт Фекете и Стоян Богданов
Драгиев заедно и поотделно.
7220
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 731/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „ИМА“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Стражец,
ул. Беласица 20, с предмет на дейност: покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба, посредничество и
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комисионерство с недвижими имоти, търговия в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина със собствени
или наети превозни средства, хотелиерство и
ресторантьорство, маркетинг, туризъм, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Йълмаз Ибрахим и Маурицио
Моретти и се управлява и представлява от Йъл
маз Ибрахим.
7221
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 702/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Интерхъ
ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Абритус 15, вх. А, ап. 21, с предмет
на дейност: производство, търговия, внос и из
нос, преработка и пакетиране на пчелен мед и
пчелни продукти, производство и търговия на
пчелни майки, семейства и роеве, производство
и търговия на пчеларски инвентар, животновъд
ство, ветеринарномедицински услуги, търговия с
ветеринарномедицински препарати и хранителни
добавки, фризьорски услуги, търговия с козметич
ни препарати, търговия с хранителни и нехрани
телни стоки, туристически услуги, хотелиерски
услуги, транспортни услуги, строителни услуги,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Антон Петров Тонев и
Мариян Александров Йорданов и се управлява
и представлява от Антон Петров Тонев.
7222
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 733/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„К.К.инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Никола Пенев 46, вх. В,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: посредничест
во при покупко-продажба на недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, рентиерство,
ремонтни и/или довършителни строителни рабо
ти, консултантски услуги в областта на търговия
с недвижими имоти, строителството, търговия на
дребно и едро с всички разрешени от закона стоки,
които могат да бъдат в първоначален, обработен
или преработен вид, външнотърговска дейност,
комисионерство, търговско представителство на
български и чуждестранни юридически лица,
транспортни услуги в страната и в чужбина със
собствен или наемен транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Кремена
Росенова Костова.
7223
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение 939 от
18.12.2007 г. по ф.д. № 939/94 вписа в регистъра
за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ „Ме
ридиан – 69 – Иван Димитров“ от едноличния
търговец Иван Тодоров Димитров на Цветалина
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Неделчева Димитрова и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Меридиан – 69 – Цветалина
Димитрова“.
7224
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 725/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дан – 92“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Г. С. Раковски 26, с
предмет на дейност: търговия на дребно с ле
карствени продукти съобразно изискванията на
глава VІІ от Закона за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина (след снабдяване с надлежно
разрешение за такъв вид дейност от министъра
на здравеопазването). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Йорданка
Събева Христова.
7225
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 745/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „А гро
пол – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Свети Климент 42, ет. 6,
ап. 16, с предмет на дейност: животновъдство,
земеделие, производство на селскостопанска про
дукция, сделки със селскостопанска продукция,
внос и износ на стоки в страната и в чужбина,
лизинг, продажба на стоки на изплащане, посред
нически услуги при покупко-продажба, замяна,
отдаване под наем и други сделки с недвижими
имоти, заложна къща, рекламни, информацион
ни, програмни и импресарски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия, представителство и посредничество,
комисионни, външнотърговска дейност и вся
какъв вид дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Слави Савов Миленов и
Дженгис Османов Ахмедов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
7226
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 724/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милмарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Неофит Рилски 9, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: търговия с животни
в страната и в чужбина, внос и износ на животни,
търговия с всякакъв вид промишлени и непро
мишлени стоки в страната и в чужбина, книго
разпространение и книготърговия, транспортна
дейност, производство, преработка и реализация
на всякакъв вид селскостопанска продукция,
консултантска, рекламна, информационна, про
грамна, импресарска дейност, предприемачество,
представителство и посредничество, комисион
на, спедиционна, складова, лизингова дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Милен Цонев Марков.
7227
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 758/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илпека“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Разград, ул. Бели Лом 57, вх. Б, ет. 1,
ап. 22, с предмет на дейност: промишлено и
гражданско строителство, представителство на
местни и чуждестранни лица, производство и
търговия по установения ред с всички допустими
от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност,
незабранена изрично от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
Илко Пейчев Казаков.
7228
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 741/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Разград, ул. Абритус 19, вх. В, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: отоплителни, газови и ВиК
инсталации – монтиране и поддръжка, строител
но-монтажни работи, производство и продажба на
промишлени и потребителски стоки, търговия на
едро и дребно с всякакъв вид стоки и извършване
на всякакъв вид вносно-износна дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни услуги,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, всякаква друга дейност, търговска по
смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с нео
пределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Ивайло Борисов Иванов.
7229
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 746/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Мерт и
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Сава Катрафилов 19, ет. 6, ап. 11, с
предмет на дейност: езикови преводи, легализация
на документи, счетоводни услуги, проектантска
дейност, търговия с хранителни и промишлени
стоки, дрогерия (след издаване на съответните
удостоверения), кафе-интернет, външна и въ
трешна търговия, строително-монтажна дейност,
превоз на пътници и товари, туризъм, бартерни,
комисионни и спедиционни сделки, рекламна и
издателска дейност, импресарска и продуцентска
дейност, посредничество при сделки с движими
и недвижими вещи, маркетинг, реклама, куриер
ски услуги, външнотърговска дейност и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
Наен Салиева Хамдиева.
7230
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 742/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Борисов и син“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов,
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бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
упражняване на дейност по реда на общественото
хранене, състояща се в приготовление, закупуване,
преработка и продажба на всякакъв род храни и
ястия, цигари, алкохолни и безалкохолни напитки,
организиране на спортни и развлекателни игри,
видеопрожекции, организиране и провеждане на
екскурзии в страната и в чужбина, закупуване и
продажба на вторични суровини, архитектурни,
строително-монтажни работи, вътрешни и външ
ни ВиК и ОВ инсталации, ново строителство и
ремонт, вътрешен и международен туризъм, екс
порт и реекспорт, посреднически и комисионни
услуги, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Борислав
Неделчев Борисов.
7231
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 771/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мегаком трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Неофит Рилски 3,
вх. Б, ап. 23, с предмет на дейност: производство
и търговия с мебели, всякаква друга незабране
на от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Ивайло
Георгиев Тодоров.
7232
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 750/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„БГ – Бехчет А хмед“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Исперих, ул. Васил
Левски 36, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дей
ност: производство, преработка и търговия със
селскостопанска продук ци я, производство и
търговия с промиишлени и непромишлени сто
ки, туризъм, консултантска и изследователска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
строително-монтажна и транспортна дейност,
букмейкърска дейност, дейност, за която няма
изрична законова забрана. Дружеството е с капи
тал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Бехчет
Мехмед Ахмед.
7233
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 735
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 735/98 вписа в регис
търа за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„Красимира Тихолова-Станилова“ от едноличния
търговец Красимира Славейкова Тихолова-Стани
лова на Добрин Русев Станилов и го вписа като
едноличен търговец с фирма „Добрин Станилов“.
7604
Разградският окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1 ЗК с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 27/94 вписа заличаването
на ЗК „Веселец“ – с. Веселец.
7605
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 60/94 за „Сторм“ – ЕООД: вписва пре
местване на седалището и адреса на управление
от Разград в Плевен, местност Чаира 9.
7606
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 293/2006 за „Йотов“ – ООД: вписа прех
върляне на ЕТ „Ивелин Йотов“ като съвкупност
от права, задължения, клиентела и фактически
отношения на правоприемника „Йотов“ – ООД.
7607
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 775/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Николова
сие“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Цар Калоян, ул. Никола Петков 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, таксиметрови и транспортни
услуги в страната и в чужбина, бартер, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всички
други сделки, лизинг, вътрешна и външна търго
вия, социални дейности, кетъринг, производство,
изкупуване и реализация на селскостопанска
продукция в страната и в чужбина, производство
на промишлени стоки, откриване на магазин и
търговия с тези стоки в страната и в чужбина,
външна търговия и бартер, извършване на всички
видове дейности и услуги, както и производство
на всички видове стоки, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Стоянка Янкова Николова.
7608
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 262/2005 за „Батенберг – СГ“ – ЕООД:
вписа като съдружници Стефан Радоев Стоянов
и Огнян Янков Илиев; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отго
ворност „Батенберг – СГ“ – ООД, с предмет на
дейност: строително-монтажна дейност, проучване
и проектиране на сгради, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, търговия на едро и дребно с всякакъв вид
стоки, внос и износ на стоки, продажба на стоки,
предоставяне на счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, извършване на консул
тантски услуги, обучаване на кадри в областта
на счетоводството и икономиката и за работа с
програмни продукти и системи, изграждане и
експлоатация на фирмени магазини в страната и в
чужбина за продажба на стоки на едро и дребно,
рекламна, комисионна, изложбена, издателска
дейност, търговско посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, звуко- и видеозаписи, обучаване на
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кадри за работа с програмни продукти и системи,
преводаческа дейност, всякакъв друг вид дейност
по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ, незабранена със
закон, и се управлява и представлява от Стефан
Радоев Стоянов.
7609
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 113/2002 вписа в регис
търа за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„Пара – бол 2002 – Гюлджан Хасанов“ от едно
личния търговец Гюлджан Хасанов Хасанов на
Кенан Хасанов Хасанов и го вписа като едноличен
търговец с фирма „Пара – бол 2002 – Гюлджан
Хасанов – Кенан Хасанов“.
7610
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 352/2007 за „Стефани стил“ – ЕООД:
променя наименованието на „Булмебел“ – ЕООД.
7611
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 782/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кирил – Кирилова 2“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Разград, ул. Иван Вазов 12,
ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: независим одит
на фирми, счетоводство, счетоводни и данъчни
консултации, данъчна защита, отдаване под наем,
комисионна и посредническа дейност, търговия
на едро и дребно, рекламна и информационна
дейност, програмиране и проектиране, други
разрешени от закона дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
Станка Кирилова Добрева.
7612
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистри
ра по ф.д. № 198/2 0 05 п р ех върл я не на ЕТ
„Амер – АМР – Мехмед Ахмед“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на правоприемника „Амер“ – ООД.
7613
Разградският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42 ЗК с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 128/92 вписа прекратяването и обявя
ването в ликвидация на кооперация „Жетвар“,
с. Побит камък.
7614
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 680/98 за „Хърсате“ – ЕА Д: заличава
като членове на съвета на директорите Атанас
Димитров Ангелов и Камен Димитров Илиев;
вписа като членове на съвета на директорите
Паню Златев Хубенов и Мария Русева Минчева.
7615
Разградският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42 ЗК с решение от 28.XII.2007 г. по
ф.д. № 110/92 вписа прекратяването и обявяването
в ликвидация на ЗКПУ „Съгласие“ – гр. Лозница.
7616
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 768/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„5-Ков“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Разград, ул. Марица 49, вх. Г, ап. 47, с
предмет на дейност: организиране на пътувания
в страната и в чужбина, строителна дейност в
страната и в чужбина, транспортни услуги в
страната и в чужбина, производство и търговия,
внос и износ на стоки, консултантска дейност,
представителство на местни и чуждестранни
лица, производство и търговия по установения
ред с всички допустими от закона стоки, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена изрично
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Свилен Пенчев Петков.
7259
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 25/2003 вписа в регистъ
ра за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ
„Пертур – 79 – Кямуран Мустафа“ от едноличния
търговец Кямуран Мустафа Абдурахим на Шюкри
Мустафа Абдрахим и го вписа като едноличен тър
говец с фирма „Пертур – 79 – Шюкри Мустафа“.
7260
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 729/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Коцзиек“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград,
бул. Бели Лом 40, стая 45, с предмет на дейност:
изработване и покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки, собствено производство и производ
ство на трети лица, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови, хотелиерски, турис
тически, рекламни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг, както и всички други,
разрешени от закона сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдруж
ници Жозефине Мария Лисете Пост и Вилхелмус
Хенрикус Кокксхоорн, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
7261
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 730/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ван Самерен“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград,
бул. Бели Лом 40, стая 45, с предмет на дейност:
изработване и покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки, собствено производство и производ
ство на трети лица, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови, хотелиерски, турис
тически, рекламни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг, както и всички други,
разрешени от закона сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съ
дружници Елизабет Мариа Вилхелмина Лоефен
и Хендрикус Антониус Ван Самерен, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7262
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 712/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кю
Пийпъл Булгериа“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Марица 1, с предмет
на дйност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или пре
работен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки, собствено производство и производ
ство на трети лица, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови, лицензионни сделки и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и лизинг, всички други, разрешени
от закона сделки, за които не съществуват особе
ни забрани на закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик „Арда Ин – Ен
експорт“ – ЕООД, с неопределен срок и се упра
влява и представлява от управителя Лаурентиус
Вилхелмус Ван Люксембург.
7263
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 721/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Аураконсулт
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Разград, ул. Станка Николица 6, бл. Кольо
Фичето, вх. В, ап. 4, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализа
ция на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, сделки с недвижими
имоти и земя, консултантски услуги в сферата
на счетоводното отчитане, данъчното облагане
и осигурителното законодателство, организиране
на счетоводно отчитане и състяване на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, хотелиерство, ресто
рантьорство, туристически услуги, рекламна и
издателска дейност, всякаква друга, незабране
на от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Димитър Стоянов Пейчев и Здравка Димитрова
Стоянова и се управлява и представлява от Ди
митър Стоянов Пейчев.
7264
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 732/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Камоел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ушинци, ул. Крали Марко 39, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с канцеларски материали и принадлежности, с
рекламни материали, търговия, доставка и мон
таж на училищно оборудване и учебни пособия,
търговия, доставка и монтаж на офис обзавеж
дане, книготърговия и търговия с учебници,
търговия с промишлени и непромишлени стоки
в страната и в чужбина, рекламна, информаци
онна, програмна, импресарска, консултантска
дейност, предприемачество, представителство
(без процесуално), посредничество, комисионна,
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спедиционна, складова, лизингова дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик Камен Димитров Воденичаров.
7265
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 7/2005 за „Лудогорски клас“ – ООД:
допълва предмета на дейност с „производство на
компоненти за силози, резервоари, контейнери и
други метални конструкции, както и цялостни
изделия“.
7266
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени
по ф.д. № 466/98 за „Боаза – Приват – 98“ – ООД:
заличава като съдружници Петър Христов Енчев,
Бойчо Янков Георгиев, Илко Стоянов Илиев и
Бюрхан Закир Абдрахим; дяловете на изключените
съдружници се поемат от Илия Стоянов Куртев;
приема и прилага актуален дружествен договор.
7872
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3687 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 823/90
промени за „Ета 90“ – АД: удължава срока за
ликвидация с 2 г. считано от 28.VIII.2006 г.
7267
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3724 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 1156/2006 промени за „РСБ“ – ООД: зали
чава като съдружник Андрей Чавдаров Андреев.
7268
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3667 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 625/2005 промени за „Ас – Чорли“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
в с. Острица, община Две могили, имот VI-234,
в кв. 25.
7269
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3671
от 19.XII.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 1453/2003 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Свинекомплекс Самуил“ – АД.
7270
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3670
от 19.XII.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 757/2003 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Свинекомплекс Бръшлен“ – АД.
7271
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3668 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 703/2005 промени за „Полиметал“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 3.
7272
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3640 от 18.XII.2007 г. по
ф.д. № 4560/91 промени за „Белмаг“ – ЕООД:
заличава като ликвидатор Васко Миронов Кънев.
7273
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3634 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1353/94 промени за „Хермес – Доза“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Драган
Цанков 18, бл. Медик, вх. 1, ет. 2, ап. 6; променя
наименованието на „Деница“ – ЕООД.
7274
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3633 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 741/94 промени за „Ви Пи Ес“ – ООД:
заличава като съдружници Емил Рачев Пенев и
Зоран Милан Здравкович; вписва като собственик
Георги Василев Ангелов; дружеството продъл
жава дейността си като „Ви Пи Ес“ – ЕООД;
заличава като управител Емил Рачев Пенев;
вписва като управител Георги Василев Ангелов,
който управлява и представлява дружеството;
премества адреса на управление на бул. Липник
5, офис 20; намалява капитала на дружеството
от 10 010 лв. на 5010 лв.
7275
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3631 от 18.XII.2007 г. по
ф.д. № 142/94 промени за „Земя“ – ООД: заличава
като съдружници Петър Стойков Петров и Боян
Симеонов Иванов.
7276
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3637
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 690/92 вписа в тър
говския регистър прехвърляне на предприятие
с фирма „Петко Стойчев – Петко Войвода“ от
едноличния търговец Петко Стойчев Христов на
Атанаска Крумова Христова и я вписа като едно
личен търговец с фирма „Петко Стойчев – Петко
Войвода – Атанаска Христова“.
7277
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3629 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 872/96 промени за „Корект трейдинг“ – ООД:
заличава като съдружник „Солтрейд“ – ЕООД,
ЕФН 2107137991; дружеството продължава дей
ността си като „Корект трейдинг“ – ЕООД; за
личава като управител Драгомир Иванов Димов;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Тодор Райков Гаманов.
7278
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3742 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 561/2006 промени за „Копринка“ – ЕООД:
заличава като управител Лариса Григориевна
Романова; вписва като у правител Григорий
Петрович Романов, който управлява и предста
влява дружеството.
7279
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3743 от 27.XII.2007 г. по
ф.д. № 848/2000 промени за „Плаза турс“ – ЕООД:
заличава собственика „Хотел мениджмънт“ – АД,
ЕФН 1793001731; заличава като управител Христо
Кънчев Христов; вписва като собственик Росен
Димитров Тодоров; вписва като управител Свет
лана Тодорова Дочева.
7280
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3680 от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 503/2005 промени за „КД Кънстрак
шън“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в с. Широково, община Две могили,
имот № VI – 116 в кв. 15.
7281
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3744 от 27.XII.2007 г. по
ф.д. № 126/2002 промени за „Сити – Д“ – ЕООД:
допълнителен предмет на дейност: администра
тивни и икономически услуги, производство и
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лицензионни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и проектантски услуги, валутни
сделки (след лицензиране), покупка, строеж и/
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба/препродажба и всички други дейности,
незабранени със закон.
7282
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3728 от 21.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1050/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Сади – 93“ – ООД.
7283
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3673 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 972/98 промени за „В и Г – 2001“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Борисова 8.
7284
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2833 от 7.XII.2006 г. по ф.д.
№ 1216/2006 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стенли 2000“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Нови Сад 2, вх. 4,
ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажаба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, таксиметрови услуги
(след снабдяване със съответните документи),
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, както и дейностите на търговско пред
ставителство и посредничество, превозна дейност
с леки, лекотоварни и товарни автомобили в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристи
ческа, рекламна, информационна, програмна,
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импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство, търговия,
изкупуване и износ в чужбина на селскосто
панска продукция от растителен и животински
произход, вкл. и животни, преводачески услуги,
ресторантьорство, откриване на кафе-клуб и ин
тернет 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 капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветан
Георгиев Белчев.
7285
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2965 от 19.XII.2006 г. по
ф.д. № 1288/2006 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Напредък 2004“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Нови Сад 2, вх. 4, ет. 4, с предмет на дейност:
производство на земеделска продукция върху
арендувани (наети) земи, животинска продукция,
тяхната преработка и реализация, извършване на
производствени услуги – механизирани, агрохи
мически, транспортни, строителни, търговски,
извършва преработка на земеделски продукти,
промишлени и други дейности, незабранени със
закон, вътрешно- и външнотърговска дейност със
земеделски стоки и производните им, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Цветан Георгиев Белчев.
7286
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3601 от 17.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1649/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алиби 3“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Александровска 128,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина с всички видове стоки,
незабранени със закон, строителни и монтажни
работи, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представител
ство и посредничество, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Живко Бисеров Тончев.
7287
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3595 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1642/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тирол – П“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Плиска 3, вх. 2,
ет. 7, с предмет на дейност: производство и тър
говия на хранителни стоки, търговия на едро и
дребно, външнотърговска дейност, внос и износ,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, по
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купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, заведения за
бързо хранене, ресторантьорство и всички други
дейности, разрешени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Петранка Димитрова Шопова.
7288
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3593 от 17.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1638/2007 дружество с ограничена
отговорност „Сарко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Лисец 3, вх. 7,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: търговска,
строителна и комисионна дейност, внос, износ,
производство на промишлени и селскостопански
произведения, хранителни стоки, стоки за бита,
произведения на художествените занаяти, битови
услуги, туристически услуги, селскостопански
услуги, сервизна дейност, рекламна дейност и
маркетинг, инженерингова дейност и всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение (след получаването му). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Саркис Артюн Хачикян и Манушак
Вахрам Хачикян и се управлява и представлява
от управителя Саркис Артюн Хачикян.
7289
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3592 от 17.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1637/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Германа“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Киев 9, вх. 1, ет. 3, ап. 8, с
предмет на дейност: търговия с хранителни стоки,
фризьорски услуги, заведения за обществено хра
нене – кафе-бар, вътрешно- и външнотърговска
дейност, импорт, експорт, търговия в страната
и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
консултантски и куриерски услуги, търговско
посредничество и представителство (без про
цесуално представителство), предприемаческа,
посредническа и комисионна дейност, туризъм
в страната и чужбина, транспорт в страната и
чужбина, превоз на пътници и товари в страната
и чужбина, рекламна дейност, покупка на стоки
и други вещи в страната и чужбина с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Деница Иванова Стефа
нова и Веселина Иванова Стефанова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7290
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3591 от 15.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1636/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Перм“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Сяр 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки и вещи в страната
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и чужбина с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, складови сделки, валут
ни сделки, сделки за стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, лицензионни сделки,
различни видове услуги, в т. ч. хотелиерски, ту
ристически, рекламни, информационни, програм
ни, проектантски, импресарски, консултантски,
преводни и др., след съответното лицензиране,
търговско представителство, посредничество
и агентство, в т. ч. корабно, на чуждестранни,
местни и юридически лица, комисионни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови и франчайзин
гови сделки и други търговски сделки и дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Румен Тодоров Димитров.
7291
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3587 от 15.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1629/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Габс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Хан Крум 16, с предмет
на дейност: търговия и сервиз на GSM апарати,
части и сервизна техника за тях, търговия и сер
виз на компютри и аксесоари за тях, ремонт и
поддръжка на компютърни системи, внедряване
и обслужване на информационни програми и
системи, компютърни и технически разработки,
интернет страници, консултации и услуги, коми
сионна и складова дейност, търговска дейност в
страната и чужбина, търговия на дребно и едро
на промишлени стоки, стоки за бита, импорт,
експорт и реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, маркетинг,
рекламна дейност, оказионна търговия и всякаква
друга дейност, разрешена от ТЗ. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Сидер Симеонов Симеонов и Рок
сана Кайехас Симеонова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
7292
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3642 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1583/2007 еднолично дружество с ограничена
отоворност „Консултантски услуги, недвижими
имоти „Робърт Дженсен“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Църковна неза
висимост 8, вх. Г, партер, с предмет на дейност:
консултантски услуги, придобиване на недвижи
ми имоти за собствени на дружеството нужди
и продажбата им с цел печалба, посредничество
и агентство, туристически услуги в страната и
в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, всякаква друга дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Робърт Андрю Йенсен.
7298
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3654 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1671/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ем Си пласт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Боженци 1, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство, туристически услуги в страната
и в чужбина, лизинг, рекламни и транспортни
услуги на фирми, физически и юридически чуж
дестранни и местни лица, представителство на
физически и юридически лица (без процесуално
представителство), посредническа, пласментноснабдителска, производствена, консултантска,
строително-монтажна сервизна дейност в стра
ната и в чужбина, производство и продажба на
промишлени и хранителни стоки, преработка и
продажба на селскостопанска продукция, покуп
ко-продажби и отдаване под наем на всякакъв
вид разрешени от закона движими и недвижими
вещи, сервизна, строителна и предприемаческа
дейност, всякаква друга дейност, която не про
тиворечи на закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Емил Стоянов Русев и Свилен Емилов Стоянов
и се управлява и представлява от управителя
Емил Стоянов Русев.
7299
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3652 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1668/2007 дружество с ограничена отговорност
„Карабурови“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Н. Й. Вапцаров 16, бл. 15,
вх. Г, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собстве
но производство, търговско представителство и
посредничество, счетоводни услуги, комисионна,
спедиционна и превозна дейност, менителници,
записи на заповед и чекове, лицензионни сделки,
стоков контрол, лизинг, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, туроператорски, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектантска дейност,
организация, инвестиционна дейност, интериор
ни, екстериорни и пространствени оформления,
антиквариат, оказион, уникати, експлоатация на
заведения за обществено хранене, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Николай Иванов Карабуров и Ди
митър Стефанов Ставрев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно и само заедно
при следните случаи: управителите представляват
дружеството, като действат заедно при теглене
на суми от банковите сметки на дружеството в
размер, по-голям от 3000 лв.; до този размер те
представляват дружеството заедно и поотделно;
управителите представляват дружеството, като
действат заедно при назначаване на работници
и служители в дружеството, както и при избор
на счетоводител на дружеството.
7300
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3650 от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 1665/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Естейт – ПМ – груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Алексадровска
39, ет. 2, с предмет на дейност: проектиране и
дизайн, ремонт и обзавеждане, строително-мон
тажни услуги, строително предприемачество,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски услуги и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
комисионна и посредническа дейност, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, складови сделки,
лизинг, агентска, хотелиерска, туроператорска
и туристическа дейност (след придобиване на
лиценз), вътрешен и външен дизайн и всякак
ва друга дейност, непротиворечаща на закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Петър Пламенов Кралев,
Калоян Пламенов Кралев, Георги Петров Иванов,
Краснодар Неделчев Недялков и Милен Иванов
Великов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
7301
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3648 от 18.XII.2007 г. по
ф.д. № 1663/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Атанасови финанс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Тинтява 7, вх. 1,
ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, рекламна дейност и
посредничество при разпространяване на про
грамни продукти, покупка на всички видове стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, лек
таксиметров транспорт, автотенекеджийски, ши
вашки, дърводелски, електрически и други услуги,
незабранени от закона, превозна, туристическа,
хотелиерска и импресарска дейност, покупка,
строеж и общо оборудване на недвижими имоти
с цел препродажба, производство, съхранение
и пласмент на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, маркетинг и
реклама, търговско представителство и посредни
чество на български и чуждестранни физически
и юридически лица. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ми
рослав Атанасов Атанасов и Йорданка Йорданова
Атанасова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
7302
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3647 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1662/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вени – 08“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Ряхово, община Сливо
поле, ул. Генерал Владимир Заимов 30, с предмет
на дейност: производство и търговия на хляб и
хлебни изделия, покупка на стоки или други вещи
с цел преработка в първоначален вид, производство
на стоки с цел препродажба, комисионна, спеди
ционна, складова, лизингова дейност, търговско
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представителство и търговско посредничество,
транспортна дейност, туристическа дейност, хо
телиерска дейност, ресторантьорство и всички
други дейности, разрешени от закона и съгласно
законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Николай Бончев Неделчев.
7303
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3646 от 18.XII.2007 г. по
ф.д. № 1661/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Верих“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Петър Берон 38, вх. 3,
ет. 8, с предмет на дейност: внос, износ, търговия
на дребно и едро с промишлени, хранителни и
нехранителни стоки и стоки за бита, производство
и търговия с мебели, проектиране, строителство,
реконструкция и покупко-продажба на недвижи
ми имоти, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни фирми в страната
и в чужбина, транспорт и спедиторска дейност,
лизингови операции, рекламна и издателска
дейност и всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Ростислав
Петров Петров и Петър Радев Петров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7304
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3644 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1658/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сънивал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител
130, бл. Цюр 1, вх. Г, ет. 6, ап. 16, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с хранителни
и промишлени стоки, ресторантьорство, заведе
ния за бързо хранене, внос и износ, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни фирми, производство,
преработка и реализация на стоки и услуги, други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Яна Валериева Василева.
7305
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3691 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1712/2007 дружество с ограничена отговорност
„Еуро тухла България“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Ветово, ул. Васил Левски
11, с предмет на дейност: търговска дейност – про
изводство и търговия със строителни материали,
строително-монтажни дейности, проектиране и
изграждане на машини, съоръжения и обекти,
транспортна дейност, разкриване и експлоатация
на търговска мрежа, външнотърговска дейност,
всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1
ТЗ, за която не съществува изрична законова
забрана, дружеството извършва всякаква друга
търговска дейност с изключение на забранената
с нормативен акт и придобива всякакви права,
необходими за осъществяване на неговия предмет
на дейност в съответствие със законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограни
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чен срок, със съдружници Юрий Михайлович
Холомиев и Венко Евтимов Петров, които го
управляват и представляват заедно за сделки
над 100 000 лв. и всеки един от тях поотделно
за търговски сделки под този размер.
7306
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3663 от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 1702/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Крисмерк“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Бяла, община
Бяла, ул. Васил Левски 68, с предмет на дейност:
производство на стоки и услуги, търговия, ко
мисионна дейност, търговско представителство
и посредничество, търговия с валута и валутни
ценности и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Минков Грозданов.
7307
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3584 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1627/2007 дружество с ограничена отговорност
„Интерактивен дизайн“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Муткурова 40, вх. 1,
ет. 10, ап. 42, с предмет на дейност: уебдизайн,
нова медия, промишлен дизайн, графичен дизайн,
консултации, обучение, концепции, реклама, тър
говия на едро и дребно, изработка на аксесоари
и облекло, запазени търговски марки, изработка
и поддръжка, търговия и ремонт на софтуер и
хардуер, превоз на пътници, агентство и посред
ничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок, със съдружници Иван Белчев
Белчев и Валя Иванова Кънчева и се управлява и
представлява от управителя Иван Белчев Белчев.
7293
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3578 от 14.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1621/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Паола конти“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Ганчо
Карамаждраков 3, вх. 8, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: фризьорство, козметични услуги,
маникюр, педикюр, туристически, рекламни,
информационни услуги, търговия, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиторски сделки, производство,
изкупуване, съхранение и търговия със селско
стопанска продукция, консултантски услуги,
управление на проекти, ремонт и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Валентина Павлова Илиева.
7294
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3576 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1619/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стевал“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Тодор Иконо
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мов 4, вх. 5, ет. 8, ап. 23, с предмет на дейност:
транспортна, превозна и спедиционна дейност от
всякакъв вид в страната и чужбина, автосервиз,
пътна помощ, предоставяне на всякакъв вид услу
ги – таксиметрови услуги и ремонт на автомобили
и техника, търговия на едро и дребно на стоки
и изделия с цел препродажбата в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на сто
ки от собствено производство, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, складова, лизингова дейност, търгов
ско представителство, посредничество, валутни
сделки, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, продуцентска дей
ност, сделки с интелектуална и индустриална
собственост, издателска, печатарска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
движими и недвижими вещи, транспортни съо
ръжения, строително-монтажна и инженерингова
дейност, производство и търговия с хранителни и
промишлени стоки и селскостопанска продукция,
животновъдство и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Стефанов Стефанов.
7295
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3575 от 14.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1618/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Нимекс – 07“ – ЕООД със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Сту
ден кладенец 37, вх. 3, ет. 7, ап. 20, с предмет на
дейност: вътрешна и международна транспортна
и таксиметрова дейност за превоз на пътници
и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всички видове услуги за населението, производ
ство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, всякаква разреше
на от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Александрова Суванджиева-Рачева.
7296
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3571 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1614/2007 дружество с ограничена отговорност
„Майорка ен Булгария“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Фердинанд 1,
ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и вън
шнотърговска дейност, търговско представи
телство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дей
ност, както и всяка друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Лусия Линда
Валядолид Кушион, Хуана Лилиян Валядолид
Кушион, Аполония Хуана Валядолид Кушион и
Хаун Джайме Валядолид Кушион и се управлява
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и представлява от управителите Лусия Линда
Валядолид Кушион и Хуан Джайме Валядолид
Кушион заедно и поотделно.
7297
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3662 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1682/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Илида – Б 8“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление Русе, ул. Петрохан 96,
бл. Валери Биковски, ет. 8, с предмет на дейност:
внос, износ, търговско-посреднически и комисио
нерски услуги, покупки, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, комисионна
и посредническа дейност при покупка, продаж
ба, наемане и отдаване под наем на недвижими
имоти и движими вещи, изработка, поддръжка,
търговия и ремонт на софтуер, хардуер, битова
техника, автоелектроника, аудио- и видеотехника,
комисионна дейност, преводни и машинописни
услуги, търговия в страната и в чужбина с всяка
къв вид стоки, строителна и строително-ремонтна
дейност, всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Лидия
Русева Тютюнджиева.
7308
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3651 от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1666/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „М трейдинг 1“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, ул. Сребърна
3, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговия със зърнени храни, ремонт
и поддръжка на моторни превозни средства и ма
шини, сервизни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Еленка Великова Христова.
7309
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3645 от 18.XII.2007 г. по
ф.д. № 1659/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Абакус Гиърбокс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Никола Табаков 2, вх. 4, ет. 4, ап. 7А, с предмет
на дейност: разработване и внедряване на ексцен
трикови планетни зъбни предавки, проектиране
и производство на зъбни предавки, консултант
ска дейност в областта на машиностроенето,
покупка от страната и чужбина на стоки, ма
шиностроителни изделия или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки, машино
строителни изделия и други вещи от собствено
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производство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Асадур
Мисак Тюфекчиян.
7310
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3604 от 17.XII.2007 г. по
ф.д. № 1653/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Инотех – АВ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж.к. Дружба 1,
ул. Цанко Церковски 6, вх. 3, ет. 5, с предмет
на дейност: проу чвателна, нау чноизследова
телска, експериментална и развойна дейност с
цел достигане на нови научни или технически
подобрени знания и познания и тяхното практи
ческо прилагане в производството на нови или
съществено подобрени технологии, планирано
търсене, формулиране, оценяване, окончателно
селекциониране, проектиране, изграж дане и
изпитване на определената алтернатива за съз
даване на нови или усъвършенствани материали,
процеси, системи, продукти, устройства или
услуги, проектиране, изграждане и изпитване
на предпроизводствени системи, прототипи,
модели, матрици, шаблони, търсене, оценяване и
окончателна селекция на прилагането на изследо
вателски открития или други знания и познания,
осъществяване на дейности, които имат за цел
постигане на нови знания и открития, които да
бъдат проектирани, изградени, изпитани, прило
жени, оценени, селектирани и използвани с цел
създаване на нови или съществено подобрени
технологии, материали, устройства, продукти,
процеси или услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Анна Бориславова Маринова, Веселин Стефанов
Василев и „Ваи“ – ООД, представлявано от Анна
Бориславова Маринова и Веселин Стефанов
Василев, и се управлява и представлява от уп
равителите Веселин Стефанов Василев и Анна
Бориславова Маринова заедно.
7311
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3603 от 17.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1651/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „ДВК 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Райко Даскалов
3, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, покупка на стоки с цел продажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информа
ционни, програмни, импресарски и други сделки
с индустриална и интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неогра
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ничен срок и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Димитър
Владимиров Касев.
7312
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3568 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 1444/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Ню лайф България“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Пиротска 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
търговия и посредничество с недвижими имоти,
консултантски услуги, внос, износ, реекспорт,
производство и търговия със селскостопанска
продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Майкъл
Джон Хауърд и Стюърт Леонард Дара, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
7313
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3704 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1716/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сиси 20“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Мальовица 5,
вх. 2, ет. 1, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени и непромишлени
стоки в страната и в чужбина, производство и
търговия със селскостопански продукти и хра
нителни стоки, сервизна дейност, финансова
и счетоводна дейност, оказионна и лизингова
дейност, обучение, търговско посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
лица, бартерни сделки, спедиторска, рекламна
и складова дейност, всякаква друга търговска
дейност и услуги, незабранени със закон, вкл. и
тези, попадащи под специален законоустановен
режим, изискващ предварително разрешение
(след получаването му). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стоянка Николаева Йорданова.
7314
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3703 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 1715/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Велта – БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Тулча 8, вх. 3, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: предприемаческа,
посредническа и комисионна дейност, инова
ционна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, импорт, и експорт, търговия в страната
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
консултантски и куриерски услуги, търговско
посредничество и представителство (без проце
суално представителство), туризъм в страната и
в чужбина, превоз на пътници и товари в стра
ната и в чужбина, рекламна дейност, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
(за лицензните дейности – след получаване на
необходимия лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
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Инна Игоревна Йорданова и Виктор Копилов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
7315
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3702 от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 1714/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Желев“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Щръклево, община Иваново,
ул. Централна 15, с предмет на дейност: произ
водство и търговия с погребални аксесоари и
други стоки в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, консултант
ски услуги, комисионни сделки и сделки с инте
лектуална собственост, спедиционни и превозни
сделки, производство, монтаж и демонтаж на ел.
инсталации и ел. обзавеждане, електротехниче
ски услуги, както и всички други, незабранени
търговски сделки, за които се изисква водене
по търговския начин, а когато има изискване
за съответно разрешение или лиценз – след
снабдяване с такива. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Веселин Йорданов Желев и Росица Йорданова
Веселинова и се управлява и представлява от
управителя Веселин Йорданов Желев.
7316
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3700 от 21.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1710/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лотос 79“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Басарбово, община Русе,
ул. Св. св. Кирил и Методий 10, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, туризъм,
хотелиерство и обществено хранене, импресарска
дейност, търговско представителство, посредни
чество и агентство, маркетингови проучвания,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Юлиян
Николов Илиев.
7317
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3699 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1709/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Русе инвестмънт груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Баба
Тонка 7, с предмет на дейност: търговско посред
ничество и представителство в страната и в чуж
бина, извършване на всякакви сделки с недвижими
имоти, хотелиерство, туризъм, рекламна дейност,
консултантска дейност, комисионна дейност, внос
и износ на стоки и услуги, строителна дейност
и обзавеждане на недвижими имоти, реекспорт,
бартерни и консигнационни сделки, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Александър Александров Градинаров.
7318
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3705 от 21.XII.2007 г. по
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ф.д. № 1717/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Хомаг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Свети Горазд 1А, с предмет
на дейност: производство, преработка и търго
вия със селскостопански продукти, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, неза
бранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Мариана Джина Черчел
и Хориа-Петре Печие, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
7319
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3698 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1708/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агротек“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Караманово, община
Ценово, ул. Чайка 5, с предмет на дейност: добив
и преработка на дървен материал (след снабдя
ване с необходимите разрешителни), изработка
на дървени изделия, пласментно-снабдителна
дейност, откриване на търговски обекти и сто
панисването им, складова дейност, производство,
преработка и прода жба на селскостопанска
продукция, наемане и обработка на земеделска
земя, производство и продажба на промишлени и
хранителни стоки, покупко-продажби и отдаване
под наем на всякакъв вид разрешени от закона
движими и недвижими вещи, вътрешно- и вън
шнотърговска дейност, хотелиерство, туристиче
ски услуги в страната и в чужбина, транспортни
услуги, строително-монтажна и сервизна дейност
и всякаква друга дейност, непротиворечаща на
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Людмил
Иванов Георгиев.
7320
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3658 от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 1676/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Витес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Рила 20А, вх. 1,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: продажба на
селскостопански, промишлени и хранителни стоки
от собствено производство, вътрешна и външна
търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и
консигнационни сделки със селскостопански, хра
нителни и промишлени стоки, вътрешна и външна
търговия, реекспорт с дървен материал, търговско
представителство, агентство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридиче
ски лица, строителство и строително-ремонтна
дейност, спедиторска дейност, речен транспорт в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия
с нови и употребявани автомобили, материали и
аксесоари за автомобили, автосервизни услуги,
лизинг, ноу-хау, тенекеджийски услуги, счетоводни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, общест
вено хранене, вътрешна и външна търговия с
хляб и хлебни изделия, със сладкарски изделия,
плодове и зелунчуци, алкохолни и безалкохолни
напитки, тютюн и тютюневи изделия, плодове и
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зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки,
тютюн и тютюневи изделия, шивашки услуги,
фризьорство, посредничество при покупко-про
дажба на недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия
със строителни материали, химикали, средства
за растителна защита, рекламна дейност. Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Йонко Янков Иванов.
7321
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3677 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 1684/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Транском 2000“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Тутракан 22, с
предмет на дейност: покупка на стоки и вещи
в страната и в чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
всички търговски сделки, изброени в чл. 1, ал. 1
ТЗ с изключение на тези, за които отделен закон
предвижда извършването им с разрешение на
държавен орган. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Йордан
Илиев Йорданов и Мария Петкова Илиева и се
управлява и представлява от управителя Йордан
Илиев Йорданов.
7322
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3660 от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 1678/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Цвета – 9294“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Згориград 70, вх. 1, ет. 6, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработетн вид, внос и износ, строително-ре
монтни и строително-монтажни работи, продажба
на стоки от собствено производство, изкупуване,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, таксиметрова
дейност, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, бръс
наро-фризьорски и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Цветалина
Ангелова Русанова.
7323
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3697 от 20.XII.2007 г. по
ф.д. № 1707/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Елмонт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ж.к. Дружба 1, ул. Луи Айер
10, бл. Енерго, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: изграждане, ремонт, реконструкция и
поддържане на силови и слаботокови ел. инстала
ции, поддръжка и ремонт на електродомакинска
и битова техника, изработка на метални кон
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струкции, строително-ремонтни и строителномонтажни работи, търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки в страната и в
чужбина, покупка на стоки или вещи за продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
сделки с недвижими и движими вещи, откриване
на работилници за услуги и производство на стоки
за продажба, откриване на магазини за продажба
на стоки, оказион, антиквариат, отдаване на вещи
под наем, комисионна и пласментно-снабдителска
дейност, транспортни услуги, външноикономиче
ска дейност, импорт, експорт, реекспорт, бартерни
сделки в страната и в чужбина, рекламни услуги,
вътрешен и международен туризъм, хотелиер
ство и ресторантьорство, цялостен ремонт на
автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, магазин за авточасти, шивашки услуги,
фризьорство и козметика, финансово-счетоводни
и административни услуги, машинопис и копирни
услуги и всякакъв друг вид дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Деньо Сте
фанов Ненов и Николинка Иванова Ненова и се
управлява и представлява от управителя Деньо
Стефанов Ненов.
7324
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3661 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1681/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Данисвет“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Петрохан 65, вх. 1,
ет. 6, с предмет на дейност: превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, товаро-разтова
рителна дейност, вътрешна и външна търговия,
представителство и посредничество между наши
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство на хляб и хлебни изделия, пчелар
ство, бубарство, растениевъдство и животновъд
ство, счетоводни и консултантски услуги, превод
и легализация на документи и всички дейности,
незабранени от Търговския закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собстве
ник на капитала Светлана Димитрова Копчева.
7325
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3659 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1677/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Господинов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Генерал Скобе
лев 16, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
производство и търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, разкриване и експлоатация на
търговски и туристически обекти, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос и износ, складова
дейност, транспортна дейност, предприемачество,
строителство и търговия с недвижими имоти,
посредническа и консултантска дейност, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи с цел
покупко-продажба или отдаване под наем. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от еднолич
ния собственик на капитала Галимир Николов
Господинов.
7326
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в тъговския
регистър с решение № 3655 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1672/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ер кар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Глоджево, община Ве
тово, ул. Иван Вазов 5, с предмет на дейност:
автомонтьорски услуги, строително-ремонтна
дейност, разкриване и поддържане на заведения
за обществено хранене, кафе-бар, ремонт на би
това техника, монтаж на ел. инсталации – нови
и ремонт на съществуващи, изработка и монтаж
на винкелови и профилни конструкции, произ
водство, съхранение, изкупуване, преработка,
реализация и търговия със селскостопанска
продукция – растителна и животинска в страната
и в чужбина, търговска дейност, таксиметрова
дейност и всякакъв вид дейност, незабранена
от закона, като тази, изискваща получаване на
лиценз, ще се осъществява след неговото по
лучаване. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ерджан
Ружди Хаджиовлу.
7327
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3569 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 1530/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Билдпроект – 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Църковна неза
висимост 18, ет. 4, с предмет на дейност: проуч
ване, проектиране, договаряне и изработване на
устройствени схеми, планове и инвестиционни
проекти на сгради и съоръжения, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, търговско
представителство, посредничество и агентство,
лизингови, комисионни, лицензионни, спедици
онни и превозни сделки, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, консултантска,
рекламна, информационна и програмна дейност,
издателска и печатарска дейност, всякаква дру
га търговска дейност, незабранена със закон, а
за дейностите, за които в специален закон, се
изисква разрешение от държавен орган – след
представяне на съответното разрешително. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Венета Ценкова Цонева и
Русанка Минкова Тодорова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
7328
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3567 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 1291/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Аризона“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Яне Сандански 1, ет. 5,
с предмет на дейност: производство и ремонт на
битова електроника, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно с всякакъв вид промишлена и
селскостопанска продукция, производство, окази
онна и комисионна търговия, представителство,
посредничество, комисионерство, агентиране,
производство и пласмент на селскостопанска
продукция и изделия от хранително-вкусова
промишленост в законоустановена форма и след
получаване на надлежните разрешителни, когато
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се изискват такива, хотелиерство, туристически
мениджмънт, валутни сделки, сервизно обслуж
ване, складова дейност, строително-ремонтни и
монтажни работи в областта на строителството,
газозаваръчни услуги, търговия с недвижими
имоти, посредничество при наемане на работна
сила, производство, търговия и преработка на
билки и етеричномаслени култу ри и произ
водните им, проектантска, автотехнически и
счетоводни услуги, програмиране и поддръжка
на компютърни системи, рекламна и издателска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена от
нормативните актове. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Стефан Петров Йорданов и Биляна Благинова
Йорданова, които го управляват и представляват.
7329
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3566 от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 1290/2007 дружество с ограничена
отговорност „Галани пропъртис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Петко
Д. Петков 10, вх. 2, ет. 12, с предмет на дейност:
производство и ремонт на битова електроника,
вътрешна и външна търговия на едро и на дребно
с всякакъв вид промишлена и селскостопанска
продукция, производство, оказионна и комисион
на търговия, представителство, посредничество,
комисионерство, агентиране, производство и
пласмент на селскостопанска продукция и из
делия от хранително-вкусовата промишленост
в законоустановена форма и след получаването
на надлежните разрешителни, когато се изискват
такива, хотелиерство, туристически мениджмънт,
валуни сделки, сервизно обслужване, складова
дейност, строително-ремонтни и монтажни ра
боти в областта на строителството, търговия с
недвижими имоти, производство, търговия и пре
работка на билки и етеричномаслени култури и
производните им, проектантски, автотехнически
и счетоводни услуги, програмиране и поддържка
на компютърни системи, рекламна и издателска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена от
нормативните актове. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Николай Милчев Ангелов и Галина Чернева
Георгиева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
7330
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3602 от 17.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1650/2007 еднолично дружество с ограничена
отгвоорност „България бизнес 3000“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Константин Иречек 16, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първона
чален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, складови сделки, комиси
онни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски и други сделки с индустри
ална и интелектуална собственост, всякаква друга
дейност, разрешена от закона. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Антонио Русо.
7331
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3678 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1685/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Калинов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Бяла, ул. Генерал Арнолди
5, с предмет на дейност: производство, изкупу
ване и реализация на земеделска и животинска
продукция, транспортна дейност в страната и в
чужбина, авиохимична дейност (работа) – АХР,
със самолет и вертолет, вътрешни и международни
превози на стоки и товари, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина на промишлени и
хранителни стоки в първоначален или прерабо
тен вид, спедиционна, складова, консултантска,
комисионна дейност, хотелиерска, туристическа,
рекламна, маркетингова, програмна, импресар
ска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, внос и продажба на
нови и употребявани автомобили, продажба на
резервни части за моторни превозни средства от
всички категории и за селскостопанска техника,
разкриване на магазини и складове във връзка
с предмета на дейност, всякаква друга дейност
разрешена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Калин Панайотов Калинов.
7332
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3605 от 17.XII.2007 г. по
ф.д. № 1654/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Полис инженеринг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Ценово,
община Ценово, ул. Христо Ботев 11, с предмет
на дейност: строително-ремонтна и строителномонтажна дейност, водоснабдителни и канали
зационни дейности, търговска дейност, внос и
износ на стоки, търговско представителство и
посредничество, спедиторска дейност, складови,
лицензионни и лизингови сделки, хотелиерски
и ресторантьорски услуги, комисионна дейност,
търговия с недвижими имоти и всякаква друга
дейност, незабранена от нормативните актове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Росен Димитров Миланов.
7333
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3600 от 17.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1647/2007 дружество с ограничена отговорност
„Узун“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, пл. Хан Кубрат 1, хотел „Балкан“, ет. 1, стая
118, с предмет на дейност: превоз на пътници и
товари, изкупни дейности в строителството на
всякакъв вид обекти в страната и в чужбина,
търговия със селскостопански и промишлени
стоки, външна и вътрешна търговия с хранителни
и нехранителни стоки, хотелиерска, ресторан
тьорска, комисионна дейност, представителство и
посредничество между наши и чужди физически и
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юридически лица и всички дейности, незабранени
от Търговския закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Юлка Исакова Карамилева и Сами Узун и се
управлява и представлява от управителя Юлка
Исакова Карамилева.
7334
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3599 от 17.XII.2007 г. по
ф.д. № 1646/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Русе фрукт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Рупел 2, вх. Г, ет. 3, с
предмет на дейност: външнотърговска дейност,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина, производство на стоки с цел
продажба, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен и прера
ботен вид, разкриване на магазини, заведения за
обществено хранене, ресторантьорство, оказион,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
туристическа, рекламна, информационна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Димитър Николов Николов и Христо Николов
Николов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
7335
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3598 от 17.XII.2007 г. по
ф.д. № 1645/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Спирит – 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Цар Асен 30, вх. 1,
ет. 3, с предмет на дейност: козметични услуги,
вътрешна и външна търговия, производство и
търговия в страната и в чужбина с всички видове
промишлени и селскостопански произведения,
маркетинг, консултантски услуги, хотелиерство,
туристически услуги, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, всички
разрешени от закона дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Петко Димитров Вечев и Полина Боянова
Чилингирова и се управлява и представлява от
управителя Петко Димитров Вечев.
7336
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3596 от 17.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1643/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Данекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Муткурова 35Б, с
предмет на дейност: производство, изкупуване,
преработка, вътрешна и външна търговия с про
мишлена, селскостопанска и друга продукция,
хранително-вкусова промишленост, разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
търговия на едро и дребно, внос, износ, реекс
порт на стоки от всякакъв характер, транспорт
на пътници и товари, лизингова, финансова и
агентска дейност, продажба на готови лекарствени
форми и консумативи в дрогерии, продажба на
алкохолни и безалкохолни напитки, кафе, цигари
и тютюневи изделия, други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Йордан Радков Георгиев.
7337
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3589 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 1631/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Си Ел Ес“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, ул. Борисова
120, вх. 4, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни сделки, лицензионни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, ключарски услуги и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Христо Георгиев Буюклиев.
7338
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3657 от 19.XII.2007 г. по
ф.д. № 1675/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Даб“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Страхил войвода 12, с пред
мет на дейност: продажба на селскостопански,
промишлени и хранителни стоки от собствено
производство, вътрешна и външна търговия,
реекспорт, бартерни, комисионни и консигнаци
онни сделки със селскостопански, хранителни и
промишлени стоки, вътрешна и външна търговия,
реекспорт с дървен материал, търговско предста
вителство, агентство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
строителство и строително-ремонтна дейност,
спедиторска дейност, речен транспорт в страната
и в чужбина, вътрешна и външна търговия с нови
и употребявани автомобили, автосервизни услуги,
лизинг, ноу-хау, тенекеджийски услуги, счетоводни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, общест
вено хранене, вътрешна и външна търговия с
хляб и хлебни изделия, със сладкарски изделия,
плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни
напитки, тютюн и тютюневи изделия, шивашки
услуги, фризьорство, посредничество при покуп
ко-продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия със строителни материали, химикали,
средства за растителна защита, рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Душко Кръстев Несторов
и Луцян Адамчевски, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
7339
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3588 от 15.XII.2007 г. по
ф.д. № 1630/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Дизел – Русе“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Драва 12, с предмет
на дейност: автосервизна дейност, търговия с
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авточасти, продажба на канцеларски материали
и книги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, външнотърговска дейност,
спедиционни сделки, складови сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
рекламни, информационни, програмни услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, стоков контрол, всякаква
друга дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Цанко Василев Лазаров,
Ивайло Цанков Лазаров и Станислав Павлов
Симеонов и се управлява и представлява от
управителя Цанко Василев Лазаров.
7340
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3581 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1624/2007 дружество с ограничена отговорност
„Агро Кънев“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Сваленик, община Иваново, ул.
Крум Георгиев Копанков 7, с предмет на дей
ност: търговска дейност в страната и в чужбина,
производство и търговия на едро и дребно, раз
криване и експлоатация на магазини и складове,
комисионна, консигнационна, дистрибуторска и
лизингова дейност, търговско представителство,
семепроизводство, рентиерство и всякаква дей
ност в сферата на земеделието, туризъм и хоте
лиерство, ресторантьорство, търговска дейност с
всички, разрешени със закон форми и с всички,
разрешени със закон стоки, всякаква друга дей
ност, за която няма изрична законова забрана от
нормативните актове. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдуржници
Калоян Стоилов Кънев и Халиме Наим Гаджал
и се управлява и представлява от управителя
Калоян Стоилов Кънев.
7341
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3580 от 14.XII.2007 г. по
ф.д. № 1623/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Мидас – Ив“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Ду
ховно възраждане 16, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туристически
услуги в страната и в чужбина, лизинг, рекламни
и транспортни услуги на фирми, физически и
юридически чуждестранни и местни лица, пред
ставителство на физически и юридически лица
(без процесуално представителство), посредниче
ска, пласментно-снабдителска, производствена,
консултантска, инвестиционна, инженерингова,
маркетингова, дизайнерска, строително-монтажна
и предприемаческа дейност, сервизна дейност в
страната и в чужбина, производство и продажба
на промишлени и хранителни стоки, органи
зиране на счетоводно отчитане и съставяне на
финансови отчети по реда на Закона за счетовод
ството, покупко-продажба и отдаване под наем
на всякакъв вид разрешени от закона движими
и недвижими вещи, посредническа дейност при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
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на недвижими имоти, организиране на изложби,
симпозиуми, екскурзии, козметични, фризьорски,
шивашки, обущарски услуги, всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Петър Иванов Даскалов.
7342
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3579 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1622/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дасми“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Орлово гнездо 1,
вх. 1, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, хотелиерство, рес
торантьорство, туристически услуги в страната
и в чужбина, лизинг, рекламни и транспортни
услуги на фирми, физически и юридически чуж
дестранни и местни лица, представителство на
физически и юридически лица (без процесуално
представителство), посредническа, пласментноснабдителска, производствена, консултантска,
инвестиционна, инженерингова, маркетингова,
дизайнерска, строително-монтажна и предпри
емаческа дейност, сервизна дейност в страната
и в чужбина, производство и продажба на про
мишлени и хранителни стоки, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството, по
купко-продажба и отдаване под наем на всякакъв
вид разрешени от закона движими и недвижими
вещи, посредническа дейност при покупко-про
дажба, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти, организиране на изложби, симпозиуми,
екскурзии, козметични, фризьорски, шивашки,
обущарски услуги и всякаква друга дейност,
непротиворечаща на закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Милена Иванова Колева.
7343
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3574 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1617/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ваго“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Русе, ул. Чипровци 28, бл. Фридрих Енгелс,
вх. Б, ап. 1, ет. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид с цел постигане
на печалба, извършване на продажба на стоки
от собствено производство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки с
цел постигане на печалба, извършване на дру
ги сделки и търговска дейност, незабранени от
законодателството с цел постигане на печалба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Григориус Хаджиопулос,
Василиос Роканас, Василиос Роканас и Констан
тинос Иконому и се управлява и представлява
от управителя Григориус Хаджиопулос.
7344
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3572 от 14.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1615/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Престан“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление Русе, ул. Цветница 4, с
предмет на дейност: производство на пластмасови
изделия, други дейности, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Михайлов Дончовски.
7345
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1217 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1107/95 вписа
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Чо
лак – Ейсел Али“ като права и задължения от
едноличния търговец Ейсел Билял Али на Сев
джихан Али и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Чолак – Севджихан Али“.
7731
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение
№ 1 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 472/98 промени за
„Мехапластика – 98“ – АД, Силистра: заличава
като член на съвета на директорите Кирил Хара
ламбиев Георгиев; вписва като член на съвета на
директорите Николинка Маринова Димитрова.
7732
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1169 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 362/2004
промени за „Тамади“ – ООД, Силистра: заличава
като управител Енчо Станчев Митев; вписва като
управител Марияна Димитрова Вавилова, която
ще управлява и представлява дружеството.
7733
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 964 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 463/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Доростол – Жо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Кълъраш 32, ет. 3,
ап. 8, и с предмет на дейност: търговска дейност
в страната в чужбина, както и свързаните с нея
спомагателни видове дейности, производство,
изкупуване, преработка и търговия със селско
стопанска продукция от растителен и живо
тински произход, транспортна дейност, услуги,
строително-монтажни работи, производство на
стоки за бита, производство на месни продукти
и месопреработка, в т. ч. селски туризъм, култу
рен туризъм, ловен туризъм (след снабдяване с
нужните разрешителни документи), хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска дейност, хоте
лиерски мениджмънт, комисионна, складова, ли
зингова дейност на търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Цветан Рангелов Ицев.
7734
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 4 ТЗ регистрира с
решение № 938 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 453/2007
акционерно дружество „Инвестстрой – Дуло
во“ – АД, със седалище и адрес на управление
гр. Дулово, ул. Васил Левски 14, и с предмет на
дейност: покупка, строеж, обзавеждане с цел
продажба или отдаване под наем на недвижими
имоти покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, хотелиерски, туристически и
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рекламни услуги, търговско представителство и
посредничество, консултантски услуги, всякаква
друга дейност, допустима от закона. Дружеството е
с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 обикновени
поименни акции по 1000 лв., с неопределен срок,
управлява се от СД в състав: Стефан Димитров
Иванов, Гюнай Хасан Сефер и Мерин Гюнай Се
фер, и се представлява от изп. директор Стефан
Димитров Иванов и зам.-председателя на СД
Мерин Гюнай Сефер заедно.
7735
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1048 от 14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 504/2007
дружество с ограничена отговорност „Сет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Силистра,
ул. Добрич 74, вх. В, ет. 6, ап. 59, и с предмет
на дейност: организиране и осъществяване на
радостни и траурни обреди и ритуали, производ
ство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопанска продукция, наемане, отдаване
по наем или аренда и обработка на земеделска
земя, търговско представителство и посредни
чество при покупко-продажба на движими и
недвижими имоти в страната и чужбина, консул
тантски услуги, външно- и вътрешнотърговска
дейност, комисионна, лизингова и спедиторска
дейност, търговия и ремонт на селскостопанска
техника, превозни, хотелиерски, ресторантьор
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, маркетингови услуги,
всички останали дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Иван Василев Кешишев,
Емил Василев Кешишев и Добрин Иванов Добрев
и се управлява и представлява от управителите
Иван Василев Кешишев, Емил Василев Кешишев
и Добрин Иванов Добрев заедно и поотделно.
7736
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1038 от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 500/2007
дружество с ограничена отговорност „Монополи
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Силистра, местност Орехова гора 10, и 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 сделки, покупка, строеж и/или обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопреде
лен срок, със съдружници Валентин Свиленов
Свиленов и Мирослава Стефанова Свиленова
и се управлява и представлява от управителя
Валентин Свиленов Свиленов.
7737
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1036 от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 498/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Айдемир, ул. Майски ден 12, и с
предмет на дейност: търговия на дребно и едро с
хранителни, промишлени и други стоки, покупка
на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки и продукция от собствено
производство, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, счетоводни услуги, авторемонтни, автоте
некеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническото обслужване на моторни превозни
средства, търговия, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всички останали
незабранени от закона дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се уп
равлява и представлява от собственика Светла
Кирилова Нейчева.
7738
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1028 от 8.ХІ.2007 г. по ф.д. № 492/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мари 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Рила 3, вх. А, ет. 2,
ап. 6, и с предмет на дейност: проектиране на
сгради и строителни съоръжения, строителство и
строително-монтажни работи, производство, изку
пуване, външно-икономическа дейност, търговия,
транспортно-пътническа дейност, проектантски,
счетоводни и административно-правни услуги,
изготвяне на експертни оценки на материални
активи и други незабранени от закона дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собстве
ника Весела Димитрова Тодорова.
7739
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1037 от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 499/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жана – ДП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Димитър Енчев 14, ет. 4,
ап. 10, и с предмет на дейност: счетоводни услуги
по реда на Закона за счетоводството, поддръжка и
инсталация на парни инсталации, водопроводни,
дърводелски услуги, строително-монтажни услуги
и металообработване, строителство на недвижими
имоти в страната и в чужбина, консултантски
услуги, търговия на едро и дребно с промишлени
и хранителни стоки, комисионна, лизингова и
спедиторска дейност, търговско представителство
и посредничество в страната и чужбина, външнои вътрешнотърговска дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, превозни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, ин
формационни, програмни, импресарски, мар
кетингови, бръснаро-фризьорски и козметични
услуги, всички останали дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Жана Пенева Георгиева.
7740
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1166 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 158/2002
промени за „Свебо – С“ – ЕООД, Силистра:
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Светлана Никола
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ева Боева; вписва като собственик и управител
Евгени Георгиев Боев, който ще управлява и
представлява дружеството.
7741
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1168 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 330/2004
промени за „Синод – К“ – ЕООД, Силистра:
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Светлана Никола
ева Боева; вписва като собственик и управител
Евгени Георгиев Боев, който ще управлява и
представлява дружеството.
7742
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1108 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 89/2007
промяна за „Стефанов“ – ЕООД, Силистра: вписва
увеличаване на капитала на дружеството от 5000
на 305 000 лв.
7743
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 15
от 3.І.2008 г. по ф.д. № 261/2002 вписа промени
за „ЗММ Пилана“ – ООД, Смолян: приемане
за съдружник в дружеството на Илия Манолов
Мирчев; прекратяване участието като съдружник
на „ИМЛТ“ – АД.
7744
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в регистъ
ра на търговските дружества по ф.д. № 780/98
промени за „Медина“ – ООД, Мадан: приемане
на Хусейн Одех Абу-Калбайн за съдружник в
дружеството; прекратяване участието на Мехмед
Хасанов Койнаров като съдружник и управител;
избиране за съуправител на Хусейн Одех АбуКалбайн; дружеството се представлява и упра
влява от управителите Хамди Хайриев Тахиров
и Хусейн Одех Абу-Калбайн заедно и поотделно,
а за сделки с материален интерес и/или за пое
мане на задължения над 50 000 лв., както и при
обременяване с вещни тежести на недвижими
имоти, дружеството се представлява от Хамди
Хайриев Тахиров и Хусейн Одех Абу-Калбайн
само заедно.
7745
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1446
от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 730/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Евро строй 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Рудозем, ул.
Освобождение 1, с предмет на дейност: проек
тиране и строителство на надземни и подземни
обекти; производство на бетон и бетонови изде
лия; производство на варови смеси; производство
и продажба на инертни материали; покупка и
продажба на недвижими имоти; транспортна
дейност; въвеждане в експлоатация на машини
и съоръжения; покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; дърводобив, дървопреработ
ване, търговия с дървен материал; производство
и търговия с всички видове разрешени от закона
стоки, суровини и материали; туроператорска
дейност; хотелиерство и ресторантьорство; живот
новъдство, разрешена от закона външнотърговска
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дейност, както и други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Веско Севдалинов Иванов и Вахидин
Салихов Каръшев и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
7746
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1570 от 3.V.2007 г. по ф.д. № 741/2007 впи
са дружество с ограничена отговорност „Дан
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Дравска епопея 8, ет. 3, ап. 4, с
предмет на дейност: строителство и реализация
на готов строителен продукт, строително-ремонт
на, ремонтна и сервизна дейност, дърводелски,
таксиметрови услуги, внос на стоки, разкри
ване и експлоатация на собствена търговска
мрежа, производство, изкупуване, преработка
и продажба на селскостопанска и хранителновкусова продукция, на машини и съоръжения за
хранително-вкусовото производство, на всички
видове промишлени изделия и стоки за бита,
добиване на ел. енергия от възобновяеми източ
ници, обществено хранене, ресторантьорство
и услуги, вътрешен и международен туризъм
и хотелиерство, разкриване и експлоатация на
забавни и увеселителни заведения, транспорт и
спедиция (без поща), маркетинг, инженеринг и
инвестиции в посочените дейности в страната и
чужбина и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Ангел Петров Драгнев, Динко Господинов Динев
и Николай Павлов Николов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
7749
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4255 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1114/2003 вписа
промени за „Интер олимпик“ – ООД: прехвър
ляне на дружествени дялове; освобождаване на
съдружника Борислава Филипова Бьо; промяна
в наименованието на „Интер олимпик“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Николай
Милков Янков; вписва прилагането на заверено
копие от изменения учредителен акт.
7750
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 4393 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2356/99 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Интертед 99“ – АД, Стара Загора.
7751
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние № 4392 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 601/2002
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Интертед“ – АД, Стара Загора.
7752
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4495 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1149/2007
вписа промени за „Матен“ – ООД: прехвърляне
на дружествени дялове; освобождаване на съ
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дружника Велизар Георгиев Балабанов; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7753
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4494 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1172/96 вписа
промени за „Рутекс“ – ЕООД: прехвърляне на
дружествени дялове; дружеството ще се пред
ставлява и управлява от едноличния собстве
ник на капитала Мария Илиева Янева; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
7754
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4211 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 741/2007 вписа
промени за „Дан груп“ – ООД: прехвърляне на
дружествени дялове; освобождаване на съдруж
ника и управител Ангел Петров Драгнев; друже
ството ще се представлява и управлява от Динко
Господинов Динев и Николай Павлов Николов
заедно и поотделно; вписва прилагането на за
верено копие от изменения дружествен договор.
7755
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4431 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 216/2002 впи
са промени за „Медико-стоматологичен цен
тър – Д2“ – ЕООД: промяна в наименованието на
„Медико-дентален център – Д2“ – ЕООД; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
7756
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4445 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1025/2005 вписа
промени за „Роза газ“ – ООД: освобождаване на
управителя Ивайло Георгиев Маринов; избира
не на управителя Злати Генчев Дапчев; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7757
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4446 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1431/2003 вписа
промени за „Бултера“ – ЕООД: промяна на адреса
на управление на Стара Загора, ул. Димчо Стаев
30, вх. Б, ет. 8, ап. 55; приемане за съдружник на
Нина Петрова Бончева-Вълчева; прехвърляне на
дружествени дялове; освобождаване на съдружни
ка Мария Иванова Миланова; дружеството ще се
представлява и управлява от Владимир Ангелов
Вълчев и Нина Петрова Бончева-Вълчева заедно
и поотделно; вписва прилагането на заверено
копие от изменения дружествен договор.
7758
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1594/2005 вписа пре
кратяване на „Васт“ – ООД, Стара Загора, по
съгласие на съдружниците; открива производство
по ликвидация на дружеството и вписва като
ликвидатор Желязко Тилев Стоянов.
7759
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4468 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1338/2000 вписа промяна
за „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД, с. Ковачево:
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освобождаване на члена на съвета на директорите
Илия Колев Илиев; избиране за член на съвета
на директорите на Георги Петков Христозов.
7760
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4545
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1338/2000 вписа про
мени за „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД, с. Кова
чево: освобождаване на членовете на съвета на
директорите Тодор Михайлов Георгиев и Иван
Генев Касалов; избиране за членове на съвета
на директорите на Юлиян Георгиев Желязков
и Атанас Съйков Съйков; дружеството ще се
представлява и управлява от изпълнителните
директори Георги Петков Христозов и Живко
Димитров Динчев заедно и поотделно.
7761
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4508
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1788/96 вписа промени
за „Бисер – Олива“ – АД, Стара Загора: промяна
вида на акциите от налични на безналични; про
мяна на номиналната стойност на акциите от 60
на 1 лв., както и броя на акциите от 122 660 на
7 359 600; увеличаване броя на членовете на СД
от 4 на 6 членове; избиране за членове на съвета
на директорите на Явор Илиев Хайтов и Сергей
Едуардович Стояно; прилагане към делото на
заверено копие от изменения устав.
7762
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4474 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 394/2005 вписа
промени за „Ансиарт“ – ООД: промяна в името
на съдружника и управителя на Анелия Сидерова
Иванова; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
7908
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 314/2005 вписа прекра
тяване на „Тиролия“ – ЕООД, Стара Загора, по
съгласие на наследниците; открива производство
по ликвидация на дружеството и вписва като
ликвидатор Николай Георгиев Маринов.
7909
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4336 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 165/2007
вписа промени за „Сититерм“ – ООД: прехвър
ляне на дружествени дялове; освобождаване на
съдружника Стойчо Стоянов Стойчев; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7910
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3837
от 12.ХІ.2007 г. по ф.д. № 255/2005 вписа промени
за „Трейс груп холд“ – АД, Стара Загора: увели
чаване на капитала на 2 200 000 лв., разпределен
в 2 200 000 обикновени безналични акции с но
минална стойност 1 лв.; вписва прилагането на
заверено копие на изменения устав.
7911
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4553 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 232/89 вписа
промени за „Перфекс“ – ООД: промяна адреса на
управление – Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
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81, п.к. 305; прехвърляне на дружествени дялове;
освобождаване на съдружника Марина Димитрова
Коларова; промяна в наименованието – „Пер
фекс“ – ЕООД; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик Диньо
Иванова Коларов; вписва прилагането на заверено
копие от изменения учредителен акт.
7912
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4504 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1915/94 вписа
промени за „Хидравлика 96“ – ООД: увеличаване
на капитала на 12 000 лв., разпределен в дялове;
вписва прилагането на заверено копие от изме
нения дружествен договор.
7913
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4547 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 909/95 вписа
промени за „Булметал“ – ООД: промяна адреса
на управление на гр. Гурково, ул. Прохода 37;
прехвърляне на дружествени дялове; освобожда
ване на съдружника „Булметал трейдинг“ – ООД,
гр. Гурково; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
7914
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4511 от 28.12.2007 г. по ф.д. № 2008/2007 вписа
промени за „Джоване ауто – 07“ – ООД: промяна
в наименованието на „Дженеръс ауто – Стара
Загора“ – ООД; вписва прилагането на заверено
копие от изменения дружествен договор.
7915
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4506
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1295/2007 вписа про
мени за „Електрик систем инженеринг“ – ООД:
промяна адреса на управление – Стара Загора, ул.
Ген. Гурко 69, ет. 3, ап. 6; приемане за съдружник
и управител на Владимир Денчев Куцаров; прех
върляне на дружествени дялове; освобождаване
на съдружника и управител Владимир Ставрев
Чакандраков; дружеството ще се представлява и
управлява от Владимир Денчев Куцаров; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
7916
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4422 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1260/2003 вписа
промени за „ЗСК имоти“ – ЕООД: освобождаване
на управителя Иван Косев Иванов; избиране за
управител на Ирина Господинова Генчева, която
ще представлява и управлява дружеството.
7917
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1073/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Танита – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, бул. Славянски 8, вх. Б,
ап. 25, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, комисионни, търговско
представителство и посредничество, складови и
лицензионни сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски дейности, лизингова
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дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотър
говска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Татяна Ва
лентинова Славова.
7430
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154 и чл. 266 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 343/2003 вписа в тър
говския регистър прекратяването на „Сил Тод
Корпорейшън“ – ООД, Шумен, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Стойка Златева Мари
нова и със срок на ликвидация 6 месеца.
7431
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1067/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Оазис 2008“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Цар Иван
Александър 22, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови и лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външнотърговска и външ
ноикономическа дейност, всякакъв вид дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Иван Димитров Игнатовски и Тихомир Маринов
Тодоров и се управлява и представлява от Иван
Димитров Игнатовски.
7432
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1066/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Танита – 7“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, бул. Славянски 8,
вх. Б, ап. 25, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, комисионни, търговско
представителство и посредничество, складови и
лицензионни сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски дейности, лизингова
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотър
говска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Христо
Спасов Иванчев.
7433
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1064/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Плиска ойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Драгоман 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
менителници, записи на заповед и чекове; скла
дови и лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиер
ски, труистически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижи
ми имоти с цел продажба; лизингови сделки и
представителство на консултации в областта на
индустриалната собственост, авторските и срод
ните права. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представител Блага
Йосифова Андреева-Иванова.
7434
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1065/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ниво“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Цветан Занков 3А, с предмет на дейност: внос и
износ на стоки, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от соб
ствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
складови, лизингови дейности; счетоводни услуги;
превозни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга незабранена от законодателството дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, уп
равител и представител Николай Събев Войнов.
7435
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1893/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Гаро Ованезов“ от Гаро Мъгърдич Ованезов на
Пламен Йорданов Георгиев и го вписа като едно
личен търговец с фирма „Гаро Ованезов – Пламен
Георгиев“.
7436

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Българскат а асоц иа ц и я на де т ерг ен т нат а и н д ус т ри я
(БАДИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение на управителния съвет от 12.10.2010 г.
свиква общо събрание на 10.03.2011 г. в 14 ч. в
офиса на БАДИ в София, бул. Мадрид 40Б, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейностите за
периода октомври 2010 г. – март 2011 г.; 2. прие
мане на програма и бюджет за 2011 г.; 3. разни.
1287
26. – Управителният съвет на хор „Планинарска песен“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание
на хора на 15.03.2011 г. в 18 ч. в читалище „Райко
Алексиев“ – Руски паметник, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на хора за
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периода от 26.09.2005 г. до 31.12.2010 г.; 2. отчет на
ревизионната комисия за периода от 26.09.2005 г.
до 31.12.2010 г.; 3. промени в органите на упра
вление; 4. промени в устава на хора; 5. разни.
1277
24. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация за
рекреация, интеграция и спорт“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 17.03.2011 г. в
11 ч. в офиса на сдружението, ж.к. Дружба, бл.
90, вх. А, ет. 5, ап. 12, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на УС и избор на нов; 2.
освобождаване на председателя и избор на нов
председател; 3. вземане на решение за промяна
на седалището на сдружението; 4. допълване
средствата за постигане на целите на сдруже
нието; 5. допълнения в предмета на дейност за
организация, технически преглед на МПС за хора
с трайни увреждания; 6. допълнения в предмета
на дейност; 7. приемане на нови членове, спортни
клубове и спортни федерации в сдружението; 8.
промяна в устава на сдружението на метода за
свикване на общо събрание; 9. промяна в устава
за гласуване на членовете; 10. промяна в устава;
11. разни. Регистрацията започва в 10,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
сдружението. Поканват се всички членове или тех
ни упълномощени представители да присъстват.
1239
11. – Управителният съвет на Сдружение
„Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събра
ние на 18.03.2011 г. в 15 ч. в заседателната зала
на ИИКТ – БАН, ул. Акад. Георги Бончев 25А,
при следния дневен ред: 1. отчет на управител
ния съвет (УС) за изпълнение на бюджета и за
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор за извършената проверка
и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на
сдружението за 2010 г.; 3. одобряване на годиш
ния финансов отчет на сдружението за 2010 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2010 г.;
5. приемане на бюджет 2011 г.; 6. разни.
1290
19. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 24.03.2011 г. в 18 ч. в София,
Столична община, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Златишки проход 57, при следния дне
вен ред: 1. обсъждане и приемане доклад – отчет
на УС за дейността на сдружението през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема доклада – отчет
на УС за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. обсъждане и приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема годишния сче
товоден отчет за дейността на сдружението през
2010 г.; 3. обсъждане и приемане проект на УС
за годишна програма за 2011 г. за осъществяване
на дейността на сдружение „Родителски алианс
„Благополучие в детската градина 2008“; проект
за решение – ОС приема годишната програма
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за осъществяване на дейността на сдружението
през 2011 г.; 4. приемане бюджет на сдружението
за 2011 г.; проект за решение – ОС приема пред
ложението на УС за бюджет на сдружението за
2011 г.; 5. промени в състава на УС; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
промени в състава на УС. Материалите за събра
нието ще бъдат на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление в София,
Столична община, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки работен
ден от 8 до 18 ч. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 19 ч. независимо
от броя членове на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
1258
5. – Управителният съвет на гражданско сдружение „Собственици на земеделски земи – арендодатели“ (ГС СЗЗ – Ад), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетноизборно събрание на сдружението на 25.03.2011 г.
в 17 ч. в залата на Междуучилищния център на
ул. А. П. Чехов 16А, ет. 2, ж.к. Изток, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя за
изминалия период и предстоящи задачи на сдру
жението; 2. отчет на ревизионната комисия; 3.
предложения за промени в устава; 4. разисквания
по докладите и приемане на решения; 5. избор на
нов управителен съвет. Присъствието на члено
вете е задължително. Поканваме да присъстват
като гости и всички съмишленици – собствени
ци на наследствени земеделски земи, от София
и страната, които споделят идеите и целите на
сдружението и са готови да работят за тяхното
постигане.
1240
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ФК „Енергетика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.03.2011 г. в 10 ч. в сградата на ул. Адам
Мицкевич 2А, София, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на ФК „Енергетика“ за
изминалия период; 2. приемане на бюджет за
сезон 2011 г. на клуба; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1243
14. – Управителният съвет на Асоциацията
на треньорите по тенис – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 26.03.2011 г. в 13 ч. в седалището:
София, хотел „Витоша“, Студентски град, кон
ферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансите на управителния съвет
за 2008 – 2010 г.; 2. приемане бюджет на АТТ за
2011 г.; 3. приемане на изменен и допълнен устав
на АТТ; 4. избор на ръководни органи; 5. приемане
на план за дейността за 2011 г.; 6. приемане на
решение за членство в други организации. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Ма
териалите за събранието са на разположение в
седалището на АТТ.
1337
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20. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб Сенатор“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 3 от устава свиква общо събрание на
сдружението, което ще се проведе на 26.03.2011 г. в
13 ч. в София, Парк-хотел „Москва“, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; проект за
решение – общото събрание приема отчета на
управителния съвет за дейността; 2. приемане
на решение за промени в устава на сдружение
„Клуб Сенатор“; проект за решение – общото
събрание приема решение за промени в устава
на сдружението; 3. дискусия за бъдещето на
сдружение „Клуб Сенатор“; 4. разни. Регистра
цията на членовете на сдружението ще започне
в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 6 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 13,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1242
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на учителите по български език и литература – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на АУБЕЛ на 27.03.2011 г. в 9,30 ч. в София,
бул. Патриарх Евтимий 35, в сградата на 9. ФЕГ
„Алфонс дьо Ламартин“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АУБЕЛ за периода
26.04.2006 г. – 27.03.2011 г.; 2. доклад на Ревизи
онната комисия на АУБЕЛ и освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност;
3. гласуване на промени в устава на АУБЕЛ; 4.
приемане на промени в управителния съвет и
избор на нови членове; 5. приемане на бюджет
за 2011 г. на АУБЕЛ; 6. приемане на основни
насоки и тематична програма за дейността на
АУБЕЛ; 7. разни. Писмените материали по днев
ния ред на общото събрание са на разположение
на членовете на АУБЕЛ и ще бъдат представени
от управителния съвет на всеки член при поиск
ване. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Присъствието на общото
събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са
заплатили членски внос за текущия месец.
1336
62. – Управителният съвет на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ – София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 30.03.2011 г. в 16 ч. в София, бул.
Джеймс Баучър 76, в зала „София“ на Българския
Червен кръст при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Национален съюз „Безопасност и
охрана“ за 2010 г.; 2. отчет за финансовата дей
ност на НСБО от 02.12.2009 г. до 31.12.2010 г.; 3.
приемане на план за дейността на Национален
съюз „Безопасност и охрана“ за 2011 г.
1260
1. – Управителният съвет на сдружение „Българско паразитологично дружество“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 08.04.2011 г. в 12 ч. в сградата
на Националния център по заразни и паразитни
болести, бул. Янко Сакъзов 26, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БПД през
2007 – 2010 г.; 2. финансов отчет за 2007 – 2010 г.;
3. доклад на контролната комисия; 4. проектобю
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джет за 2011 г.; 5. проектоплан за дейността през
2011 г.; 6. избор на управителен съвет и контролна
комисия за периода 2011 – 2014 г.
1259
21. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС (протокол № 1
от 15.01.2011 г.) свиква общо събрание на СМБ
на 09.04.2011 г. в 11 ч. в Мултимедийната зала на
Института по математика и информатика при
БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 8, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на СМБ за 2010 г.; 2. приемане финансовия отчет
на СМБ за 2010 г.; 3. приемане финансовия план
на СМБ за 2011 г.; 4. разни.
1261
1. – Управителният съвет на Национална
браншова организация „Български пчеларски
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.04.2011 г. в 10 ч. в
Дома на запасните сержанти и офицери – Со
фия, бул. Христо Ботев 48, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на УС; 2. отчет на
председателя на КС; 3. промени в устава на НБО
„БПС“; 4. избор на председател на УС на НБО
„БПС“; 5. избор на членове на УС на НБО „БПС“;
6. избор на председател и членове на КС. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
1338
17. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство „Никола
Й. Вапцаров“ гр. Айтос“ при СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 07.03.2011 г. в 17,30 в Айтос, ул.
Димитър Зехирев 58, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промяна вида на дейност
на сдружението – от частна в обществена полза,
както и определяне на нови цели и дейности; 2.
вземане на решение за промяна на седалището
и адреса на управление на сдружението; 3. при
емане на нов устав на сдружение с нестопанска
цел „Училищно настоят елство „Н. Й. Вапцаров
гр. Айтос“; 4. вземане на решение за промяна в
ръководните органи на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18,30 ч. на същата дата,
същото място и при същия дневен ред.
1303
9. – Управителният съвет на ЛРС „Средногорие“ – Пирдоп, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
действащия устав на сдружението свиква общо
събрание на 24.03.2011 г. в 16 ч. в Ловен ресто
рант – Пирдоп, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за работата на ЛРС „Средногорие“ – Пир
доп, за 2010 г.; 2. отчетен доклад на КРК при ЛРС
„Средногорие“ – Пирдоп, за 2010 г.; 3. приемане
на проектобюджет за 2011 г.; 4. предложение от
В. Николов и М. Георгиев; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1304
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество за приятелство
с народите на Русия и ОНД“, Пловдив, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
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дружеството свиква общо събрание на членовете
си на 28.04.2011 г. в 17 ч. в зала „Берьозка“ на
ул. Иван Вазов 25, Пловдив, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2010 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2010 г.; 3.
промени в устава на сдружението; 4. промени в
управителния съвет; 5. приемане на програма за
работата през 2011 г.; 6. приемане на бюджета за
2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
1308
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на
маса „Хасково“ – Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.03.2011 г. в
10 ч. в Хасково, ул. Средна гора 2, ет. 2, стая 26
(в Спортна зала „Спартак“), при дневен ред:
избор на нов управителен съвет. Поканват се да
присъстват всички членове на сдружението или
техни писмено упълномощени представители.
Материалите за събранието са на разположение
в офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
1238
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“ – гр. Трън, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълномощ
ниците на 25.03.2011 г. в 10 ч. в офиса на ЛРС
„Руй“ – гр. Трън, ул. Георги Димитров 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС през 2010 г.; 2. отчет на КК; 3. приемане на
програма за работа на сдружението през 2011 г.;
4. отчет за финансовото състояние през 2010 г. и
приемане на бюджет за 2011 г.; 5. утвърждаване
размера на членския внос за 2012 г.; 6. попълване
състава на общото събрание и УС; 7. други. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1244
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хорова школа „Професор
Георги Димитров“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.03.2011 г.
в 17,30 ч. в Ямбол, Дома на науката и техника
та, зала 501, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2010 г.; 2. промяна в устава
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден и на същото място
при посочения дневен ред.
1307
18. – Управи те лни ят с ъвет на „Спортен
Карате клуб – Киокушин“, с. Белозем, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.03.2011 г.
в 18,30 ч. в сградата на Читалище „Просвета“ в
с. Белозем, община Раковски, област Пловдив,
при дневен ред: промяна на наименованието на
сдружението и устава.
1306
1. – Управителният съвет на Клуб по конен
спорт „Херос“, с. Войводиново, област Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 8.04.2011 г. в 17,30 ч. в сградата
на ККС „Херос“, с. Войводиново, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
ККС „Херос“ за 2010 г.; 2. отчет за финансовата
дейност на клуба; 3. отчет на контролния съвет;
4. попълване състава на УС; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1305
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