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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19
от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71
от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г. и
бр. 59 и 98 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 22, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „чл. 14,
ал. 3“ се добавя „чл. 114, ал. 4“ и се поставя
запетая, а думите „чл. 262, ал. 6“ се заменят
с „чл. 262, ал. 7“.
2. В т. 5 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 2. В чл. 28 се създава ал. 8:
„(8) Когато за лекарствен продукт е издадено първоначално разрешение за употреба
в съответствие с чл. 23, за всяка промяна
в количеството на активното вещество, в
лекарствената форма, в количеството в опаковка, в пътя на въвеждане на лекарствения
продукт, както и за всички други промени
или разширяване на обхвата на разрешението за употреба също се издава разрешение
съгласно изискванията на този закон или
първоначалното разрешение за употреба се
допълва. Всички тези разрешения се смятат
като принадлежащи към едно глобално разрешение за употреба на лекарствения продукт
за целите на прилагане на този член.“
§ 3. В чл. 54, ал. 1 думите „на която лекарственият продукт ще бъде пуснат на пазара“
се заменят с „на действителното пускане на
пазара на лекарствения продукт в Република
България“.
§ 4. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „незабавно“ се заличава.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:

„(2) Промените могат да бъдат от тип IА,
тип IБ, тип II, разширяване на обхвата на
разрешението за употреба и спешни ограничителни мерки за безопасност.
(3) Условията и критериите за класификация на промените се определят с наредбата
по чл. 42.
(4) Промяна, която не се явява разширяване на обхвата и чиято класификация остава
неопределена след прилагане на условията и
критериите по наредбата по чл. 42, се смята
за промяна от тип ІБ по подразбиране.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Като изключение от ал. 4 промяна,
която не се явява разширяване на обхвата
и чиято класификация остава неопределена
след прилагане на условията и критериите на
наредбата по чл. 42, се смята за промяна от
тип ІІ в следните случаи:
1. по искане на притежателя на разрешението за употреба, отразено в заявлението
за промяна;
2. когато ИАЛ след оценка на валидността
на уведомлението по чл. 63 прецени, че промяната може да има съществено въздействие
върху качеството, безопасността или ефикасността на лекарствения продукт.“
§ 5. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) За всяка промяна от тип IА,
тип IБ, тип II или разширяване на обхвата
притежателят на разрешението за употреба на
лекарствения продукт подава в ИАЛ отделно
уведомление, съответно заявление.
(2) Когато дадена промяна води до промяна в данните от кратката характеристика на
продукта, на опаковката и/или в листовката,
тези промени се приемат като част от заявената промяна и за тях не се подава отделно
заявление.
(3) Притежателят на разрешението за употреба може да групира промените, когато:
1. уведомява едновременно за едни и същи
промени тип ІА в условията на едно или повече разрешения за употреба;
2. заявява едновременно няколко промени в условията на разрешения за употреба,
принадлежащи към глобалното разрешение
за употреба по чл. 28, ал. 8 на лекарствения
продукт, при условие че съответните промени
попадат в един от следните случаи:
а) една от промените в групата е разширяване на обхвата на разрешението за употреба;
б) една от промените в групата е промяна
тип II, а всички останали промени в групата
са промени, които са следствие от промяната
тип II;
в) една от промените в групата е промяна
тип IБ, а всички останали промени в групата
са промени, които са следствие от промяната
тип IБ;
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г) всички промени в групата се отнасят
само до промени от административен характер в кратката характеристика на продукта,
листовката за пациента или опаковката;
д) всички промени в групата са промени
в основната документация на активното вещество, основната документация на ваксинния антиген или основната документация за
плазмата;
е) всички промени в групата са във връзка с проект, предназначен да усъвършенства
производствения процес и качеството на съответния лекарствен продукт или неговото/
неговите активно/активни вещество/вещества;
ж) всички промени в групата са промени,
които засягат качеството на пандемична
противогрипна ваксина;
з) всички промени в групата са промени
в системата за лекарствена безопасност по
глава осма;
и) всички промени в групата са следствие
от определена спешна мярка за безопасност
и са подадени в съответствие с чл. 66;
к) всички промени в групата са свързани с
включване на информация за даден фармакотерапевтичен клас;
л) всички промени в групата са следствие от
оценката на периодичен доклад за безопасност;
м) всички промени в групата са следствие
от проучване след получаване на разрешение
за употреба, проведено под надзора на притежателя на разрешението за употреба;
н) всички промени в групата са следствие
от изпълнението на условие в разрешение за
употреба по чл. 56;
3. заявените промени в условията на едно
и също разрешение за употреба не попадат
в случаите по т. 2, при условие че ИАЛ се
съгласи да приложи към тези промени една
и съща процедура.
(4) При групиране на промени по ал. 3,
т. 2 и 3 притежателят на разрешението за
употреба подава в ИАЛ:
1. единно уведомление, когато поне една
от промените е тип ІБ и всички останали са
тип ІА или тип ІБ;
2. единно заявление, когато основната промяна е тип ІІ и нито една от другите промени
не е разширяване на обхвата на разрешението
за употреба;
3. единно заявление, когато основната
промяна е разширяване на обхвата на разрешението за употреба.
(5) Заедно със заявлението, съответно уведомлението по ал. 1 или 4, притежателят на
разрешението за употреба подава:
1. документация, свързана с промените,
определена с наредбата по чл. 42;
2. документ за платена такса в размер,
определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.
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(6) Изпълнителният директор на ИАЛ утвърждава образците на заявление, съответно
уведомление по ал. 1 и 4, които се публикуват
на интернет страницата на ИАЛ.“
§ 6. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Притежателят на разрешението
за употреба може да подаде уведомление за
промени тип ІА в срок 12 месеца след прилагането им с изключение на промените, които
изискват незабавно уведомление.
(2) Промените тип ІА, които изискват незабавно уведомление, се определят с наредбата
по чл. 42.
(3) В случаите по ал. 2 притежателят на
разрешението за употреба подава уведомление за промяната тип ІА незабавно след
прилагането є.
(4) В 30-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1, съответно по ал. 3,
ИАЛ уведомява притежателя на разрешението
за употреба:
1. дали промяната/промените се приема/
приемат или не; когато промяната/промените
не се приема/приемат, се посочват мотивите
за това, и
2. дали промяната/промените води/водят
до промяна на данните в издаденото разрешение за употреба; когато се налага промяна в издаденото разрешение за употреба, се
прилага чл. 64а.
(5) Притежателят на разрешението за употреба преустановява незабавно прилагането
на съответната/съответните промяна/промени
тип ІА след получаване на уведомление по
ал. 4, т. 1 за неприемане.“
§ 7. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Когато уведомлението за промяна тип ІБ отговаря на изискванията на
чл. 61, ИАЛ уведомява притежателя на разрешението за употреба, че уведомлението е
валидно и посочва датата, от която срокът
по ал. 2 започва да тече.
(2) В 30-дневен срок от получаване на валидно уведомление ИАЛ оценява подадената
документация и уведомява притежателя на
разрешението за употреба:
1. дали одобрява промяната или не; когато
промяната не се одобрява, се посочват мотивите за това, и
2. дали промяната води до промяна на
данните в издаденото разрешение за употреба; когато се налага промяна в издаденото
разрешение за употреба, се прилага чл. 64а.
(3) Когато в срока по ал. 2 ИАЛ установи
несъответствия в подадената документация с
изискванията на закона и наредбата по чл. 42,
тя уведомява притежателя на разрешението
за употреба.
(4) В 30-дневен срок от получаване на
у ведомлението по ал. 3 притежател ят на
разрешението за употреба може да промени
или допълни документацията.
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(5) Когато в срока по ал. 4 притежателят
на разрешението за употреба не представи
променена или допълнена документация, ИАЛ
прекратява процедурата и уведомява за това
притежателя на разрешението за употреба.
(6) В 30-дневен срок от получаване на
променената документация по ал. 4 ИА Л
уведомява притежателя на разрешението за
употреба:
1. дали одобрява промяната или не; когато
промяната не се одобрява, се посочват мотивите за това, и
2. дали промяната води до промяна на
данните в издаденото разрешение за употреба; когато се налага промяна в издаденото
разрешение за употреба, се прилага чл. 64а.
(7) Притежател ят на разрешението за
употреба прилага одобрената промяна тип
ІБ след получаване на уведомление по ал. 2,
т. 1, съответно по ал. 6, т. 1 за одобряване
на промяната.“
§ 8. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Когато заявлението за промяна
тип ІІ отговаря на изискванията на чл. 61,
ИАЛ уведомява притежателя на разрешението за употреба, че заявлението е валидно,
като посочва датата, от която срокът по ал. 2
започва да тече.
(2) В 60-дневен срок от получаване на
валидно заявление ИАЛ изготвя оценъчен
доклад за промяната.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде:
1. намален при спешни случаи, които са
свързани с безопасната употреба на лекарствения продукт, или
2. удължен до 90 дни при промяна, с която
се изменя или добавя терапевтично показание.
(4) Когато ИАЛ установи несъответствия в
подадената документация с изискванията на
закона и наредбата по чл. 42, тя уведомява
притежателя на разрешението за употреба и
определя срок за предоставяне на допълнителната информация и документация.
(5) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 2 спира
да тече до представянето на допълнителната
информация и документация.
(6) В срок до 15 дни от изготвяне на оценъчния док лад изпълнителни ят директор
на ИАЛ:
1. одобрява промяната или прави мотивиран отказ и уведомява за това притежателя
на разрешението за употреба;
2. уведомява притежателя на разрешението
за употреба дали одобрената промяна води
до промяна на данните в издаденото разрешение за употреба; когато се налага промяна в издаденото разрешение за употреба, се
прилага чл. 64а.
(7) Притежателят на разрешението за употреба може да приложи одобрената промяна
тип ІІ само след издаването на разрешение
за промяна по чл. 64а.“
§ 9. Създават се чл. 64а и 64б:
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„Чл. 64а. Изпълнителният директор на ИАЛ
издава разрешение за промяна в разрешението
за употреба в срок:
1. тридесет дни от издаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4, т. 2, чл. 63, ал. 2, т. 2,
съответно чл. 63, ал. 6, т. 2 или чл. 64, ал. 6,
т. 2, когато съответната промяна води до удължаване с 6 месеца на срока, посочен в член
13, параграфи 1 и 2 от Регламент № 1768/92
на Съвета (ЕИО) от 18 юни 1992 г. относно
създаването на допълнителен сертификат за
закрила на лекарствените продукти, в съответствие с чл. 36 от Регламент (ЕО) № 1901/2006;
2. шестдесет дни от издаване на уведомлението по чл. 62, ал. 4, т. 2 – при промени тип
ІА, които не изискват незабавно уведомяване;
3. шестдесет дни от издаване на уведомлението по чл. 64, ал. 6, т. 2 – за промени тип ІІ;
4. сто и осемдесет дни – във всички останали случаи.
Чл. 64б. (1) При промени, отнасящи се до
промени в активното вещество за целите на
ежегодната актуализация на противогрипните
ваксини, притежателят на разрешението за
употреба подава в ИАЛ заявление, придружено
с документация, определена с наредбата по
чл. 42. В 7-дневен срок ИАЛ проверява пълнотата на подадената документация.
(2) Когато заявлението отговаря на изискванията на ал. 1, ИАЛ уведомява притежателя
на разрешението за употреба, че заявлението е
валидно, като посочва датата, от която срокът
по ал. 3 започва да тече.
(3) В 45-дневен срок от получаване на валидно заявление ИАЛ оценява документацията
и изготвя оценъчен доклад.
(4) Изпълнителната агенция по лекарствата
може да изиска от притежателя на разрешението за употреба да представи клиничните данни
и данните за стабилността на лекарствения
продукт. Притежателят на разрешението за
употреба представя в ИАЛ изисканите данни
в срок 12 дни от изтичането на срока по ал. 3.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата
оценява документацията и взема окончателно
решение в срок 10 дни от получаването на
данните по ал. 4, като издава разрешение за
промяна или отказ.“
§ 10. В чл. 66 ал. 1 се изменя така:
„(1) Притежателят на разрешение за употреба на лекарствения продукт подава заявление
за разширяване на обхвата на издаденото
разрешение за употреба при:
1. промяна на активното/активните вещество/вещества:
а) замяна на химически активно вещество
с различен комплекс/дериват, включващ сол/
естер, със същата терапевтична част, при
което характеристиките на ефикасността/
безопасността не се различават съществено;
б) замяна с различен изомер, различна
смес от изомери, замяна на смес с изолиран
изомер (например на рацемат с единичен
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енантиомер), при което характеристиките на
ефективността/безопасността не се различават
съществено;
в) замяна на биологично активно вещество с такова, което има малко по-различна
молекулярна структура, при което характеристиките на ефективността/безопасността не
се различават съществено, с изключение на
промени в активното вещество на сезонна,
предпандемична или пандемична противогрипна ваксина за човешка употреба;
г) промяна на вектора, използван за производството на антигена или изходния материал,
включително нова основна клетъчна банка от
друг източник, при което характеристиките
на ефективността/безвредността не се различават съществено;
д) нов лиганд или свързващ механизъм за
радиофармацевтик, при който характеристиките на ефективността/безопасността не се
различават съществено;
е) промяна в екстрахиращия разтворител
или в съотношението растително вещество/
растителен препарат, при което характеристиките на ефикасността/безвредността не се
различават съществено;
2. промяна в количеството на активното
вещество, лекарствената форма и пътя на
въвеждане:
а) промяна в бионаличността;
б) промяна във фармакокинетиката, например промяна в скоростта на освобождаване;
в) промяна или добавяне на ново количество
на активното вещество/активност;
г) промяна или добавяне на нова лекарствена форма;
д) промяна или добавяне на нов път на
въвеждане – при парентерално приложение е
необходимо да се прави разграничение между
интраартериален, интравенозен, интрамускулен, подкожен и други пътища на въвеждане.“
§ 11. В чл. 80 думите „Регламент (ЕО)
№ 1084/2003 на Европейската комисия“ се
замен я т с „Регламен т (ЕО) № 1234/20 08
на Европейската комиси я от 24 ноември
2008 г. относно разглеждането на промените
в условията на разрешенията за търговия с
лекарствени продукти за хуманна употреба
и ветеринарни лекарствени продукти (ОВ, L
334/7 от 12 декември 2008 г.)“.
§ 12. В чл. 114 се създава ал. 4:
„(4) За подаване на заявления за получаване
на становище от Комисията по етика Министерството на здравеопазването събира такса в
размер, определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.“
§ 13. В глава четвърта наименованието
„Раздел ІХ „Неинтервенционално проучване“
се заменя с „глава четвърта „а“ „Неинтервенционални проучвания“.
§ 14. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „На
участниците в неинтервенционални проучвания не се прилагат диагностични или просле-
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дяващи процедури, различни от обичайната
практика, като за анализ на получените данни
се използват епидемиологични методи.“
2. В а л. 2 д у мите „съответната комисия по етика“ се заменят с „комисията по
чл. 103, ал. 1“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Провеждане на неинтервенционално
проучване може да започне, ако в едномесечен
срок от представянето в ИАЛ, съответно в
комисията по чл. 103, ал. 1, на документите
по ал. 2 кандидатът не получи изричен отказ
от директора на ИАЛ, съответно отрицателно
становище от комисията по чл. 103, ал. 1.“
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Неинтервенционални проучвания могат да се провеждат в лечебни заведения по
чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 9 и чл. 10, т. 1, 2 и 3
от Закона за лечебните заведения.
(5) В неинтервенционални проучвания могат да участват лекари и лекари по дентална
медицина.
(6) Неинтервенциона лно проу чване се
провежда след информиране на участниците
в него, освен в случаите, в които се обработва ретроспективно и анонимно медицинска
информация.“
§ 15. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „съответно с лекарствени
продукти, предназначени за изпитване, в съответствие с“ се заменят с „при спазване на“;
б) точка 5 се отменя.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Въз основа на разрешението за производство, издадено по реда на този раздел,
притежателят му може да осъществява внос
на активни и помощни вещества, необходими
за производството на лекарствените продукти,
посочени в разрешението за производство.“
§ 16. В чл. 163, ал. 10 думите „т. 4, 5 и 7“
се заменят с „т. 4 и 7“.
§ 17. Създава се чл. 163а:
„Чл. 163а. (1) Когато ИАЛ установи непълноти и недостатъци в представената документация, тя уведомява писмено заявителя и дава
писмени указания.
(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 164,
ал. 1 спира да тече до привеждане на документацията в съответствие с изискванията.“
§ 18. В чл. 214, ал. 2 думите „под едно и
също наименование“ се заличават.
§ 19. В чл. 215, ал. 2, т. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „на лекарствения продукт,
предназначен за паралелен внос“.
§ 20. В чл. 223, ал. 2 думите „или да работи
на друго място“ се заличават.
§ 21. В чл. 230, ал. 1, т. 3 думите „лични
данни и адрес“ се заменят с „единен граждански номер“.
§ 22. В чл. 236, ал. 2, изречение първо думите „временна нетрудоспособност, бременност,
раждане или осиновяване и отглеждане на
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дете“ се заменят с „временна нетрудоспособност поради болест, бременност и раждане
или осиновяване и отпуск за отглеждане на
малко дете по реда на Кодекса на труда“.
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 37:
а) в буква „б“ думите „на производителя“
се заменят с „на притежателя на разрешението за употреба“;
б) в буква „в“ думите „на производителя“
се заменят с „на притежателя на разрешението за употреба“.
2. Създават се т. 89, 90 и 91:
„89. „Промяна тип ІА“ е промяна с минимално въздействие или без въздействие върху
качеството, безопасността или ефикасността
на съответния лекарствен продукт.
90. „Промяна тип ІБ“ е промяна, която
не е нито тип ІА, нито промяна тип ІІ, нито
разширяване на обхвата на разрешението за
употреба.
91. „Промяна тип ІІ“ е промяна, която не се
явява разширяване на обхвата на разрешението
за употреба и която може да има съществено
въздействие върху качеството, безопасността
или ефикасността на съответния лекарствен
продукт.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Подадените валидни заявления и
уведомления за промени в разрешенията за
употреба преди влизането в сила на този закон
се разглеждат по досегашния ред.
§ 25. Министърът на здравеопазването привежда в съответствие с този закон наредбата
по чл. 42 в срок до три месеца от влизането
му в сила.
§ 26. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30
от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и
120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и
55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41,
74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от
2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 32б:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „ЕИК“;
бб) в т. 8 думите „и данни от документ за
самоличност“ се заличават;
б) в ал. 3 накрая се добавя „и данни от
документа за самоличност на отговорното
лице по чл. 34“.
2. В чл. 33б:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „ЕИК“;
бб) в т. 7 думите „и данни от документ за
самоличност“ се заличават;
б) в ал. 3 накрая се добавя „и данни от
документа за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34“.
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3. В чл. 47, ал. 1 думите „определени от
министъра“ се заменят с „определени с наредба
на министъра на здравеопазването“.
4. В чл. 54, ал. 2 думите „наредба на министъра на здравеопазването“ се заменят с
„наредбата по чл. 47, ал. 1“.
5. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Растения и вещества с висока степен на риск за
общественото здраве поради вредния ефект от
злоупотребата с тях, забранени за приложение
в хуманната и ветеринарната медицина
α-метиламино-бутирофенон (Буфедрон)
Аlpha-метилфентанил
Аlpha-метилтиофентанил
Амфетамин
Апорфин
Ацетил-alpha-метилфентанил
Ацеторфин
1-Бензил пиперазин
Beta-хидрокси-3-метилфентанил
Beta-хидроксифентанил
Б р о м о - б е н з о д и фу р а н и л - и з о п р о п и л а м и н
(Bromo-DragonFLY)
4 Бромо-2,5- диметоксифенетиламин (2СВ)
Броламфетамин
1-бутил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-073)
Дексамфетамин
Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET
Дезоморфин
DMA
DMHP
DMT
DOET
Диметокаин (ларокаин)
2,5-диметокси -4- йодоамфетамин (DOI)
2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2C-I)
2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2)
2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин
(2C-T-7)
2,5-диметокси-4-хлорамфетамин (DOC)
Етиламфетамин (N-етиламфетамин)
Етициклидин
Еткатинон
Еторфин
Етриптамин
Катинон
Кетобемидон
Кокаинов храст
Коноп (марихуана)
Концентрат от макова слама
Листа от кока
Левамфетамин
Левометамфетамин
(+)-лизергид
Макова слама
MDMA
Мезокарб
Мескалин
Метамфетамин
4-метиламинорекс
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1-метил-4-бензилпиперазин (MBZP)
3,4 -ме т и лен д иокс и-N-ме т и л к ат и нон (bkMDMA, метилон)
Метилендиоксипировалерон (MDPV)
3,4-метилендиокси- α-пиролидинбутиофенон
(MDPBP)
4-метилеткатинон ( 4-MEC )
4-метилметкатинон (4-ММС, мефедрон)
4-метил-α-пиролидинбутиофенон (MPBP)
4-метилтиоамфетамин (4-MTA)
3-метилтиофентанил
3-метилфентанил
Меткатинон
4-метокси-меткатинон (метедрон)
MMDA
МППП (МРРР)
Нафтилпировалерон (Нафирон)
N-етил MDA
N,N-диалил-5-метокситриптамин (5 MEODALT)
N-хидрокси MDA
Опиев мак
Опиум
Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)
Пара-флуорофентанил
Парахексил
1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол (JWH
122)
1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол
(JWH 250)
1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)
Пепап (Рерар)
PMA
Псилоцибин
Псилоцин (псилотсин)
Рацемат на метамфетамин
Ролициклидин
STP (DOM)
Тенамфетамин
Теноциклидин
Тетрахидроканабинол
Тиофентанил
ТМА
2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)
Фенетилин
Фенилпиперазин и неговите халогенни производни
4-Флуор-меткатинон (флефедрон)
Хашиш
Хашишово масло
1-хексил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-019)
Хероин (диацетилморфин)
2-(3-хидроксициклохексил)- 5-(2-метилоктан2-ил) фенол (CP 47,497) и неговите диметилхексил,
диметилоктил и диметилнонил хомолози
4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин (2C-C)
и изомерите, естерите, етерите и солите на
веществата, включени в този списък, във всички
случаи, когато тези изомери, естери, етери и
соли (включително посочените соли на естерите,
етерите и изомерите) могат да съществуват.“

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
1311
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УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство между правителството на Репуб
лика България, представлявано от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на
Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Турция по Инструмента за пред
присъединителна помощ, приет от ХLI Народно
събрание на 26 януари 2011 г.
Издаден в София на 3 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България, представлявано от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция,
представлявано от генералния секретар по
въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента
за предприсъединителна помощ
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството
на Република България, представлявано от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република
Турция, представлявано от генералния секретар
по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента
за предприсъединителна помощ, сключен на
11 октомври 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1268
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за допълнение на Наредбата за възлагане на
специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм., бр. 78
от 2005 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 83 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 49 и 86 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за осигуряване поддръжката и
летателната годност на придобита авиационна
техника“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1585

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към напитките от плодове, приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г.;
изм., бр. 1 от 2004 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „сок от плодове на
база концентрат, концентриран сок от плодове,
сух сок от плодове или сок от плодове на прах“
се заменят със „сок от плодове от концентрат,
концентриран сок от плодове, дехидратиран
сок от плодове или сок на прах от плодове“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „неферментирал продукт“
се заменят с „ферментиращ, но неферментирал
продукт“.
2. В ал. 3 след думата „плода“ се добавя
„(ендокарп)“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Наименованието „сок от плодове
от концентрат“ се използва за продукт, получен чрез прибавяне към концентриран сок от
плодове на екстрахираната при процеса на
концентрация вода, както и възстановяване по
време на производствения процес на ароматите
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и когато е подходящо – на пулпа и клетките,
отделени от сока от плодове или от сок от
плодове от същия вид.
(2) Прибавената вода по ал. 1 трябва да има
органолептични, химични и микробиологични
характеристики, които осигуряват запазването на
съществените качествени характеристики на сока.
(3) Полученият сок от плодове по ал. 1
трябва да има органолептични и аналитични
показатели, поне еквивалентни на показателите
на сок от плодове по чл. 2, получен от същия
вид плодове. Минималните стойности по скалата
на Брикс за сокове от плодове от концентрат
са посочени в приложение № 1.
(4) Когато се произвежда сок от концентрат
на плод, който не е включен в списъка по
приложение № 1, минималната стойност по
скалата на Брикс за произведения сок следва
да съответства на стойността за екстрахиран
сок от плода, използван за производството на
концентрата.
(5) Минималните стойности по скалата на
Брикс за касис, гуава, манго и маракуя се отнасят
само за сокове от плодове и плодови пюрета,
произведени от концентрат в Общността.“
§ 4. В чл. 4 думата „плодов“ се заличава,
а думите „плодовия сок“ се заменят със „сока
от плодове“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Наименованието „дехидратиран сок
от плодове“ или „сок на прах от плодове“ се
използва за продукт, получен от сок от един
или повече видове плодове чрез почти пълното
отстраняване с физически методи на водното
съдържание.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „неферментирал продукт“
се заменят с „ферментиращ, но неферментирал
продукт“ и думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 2“.
2. В ал. 4 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 2, и кайсиите“.
§ 7. В чл. 7 думите „минерални вещества“
се заменят с „минерали“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по време на производството му“ се заменят с „при преработката му“.
2. В ал. 2 думите „плодове на база концентрат“ се заменят с „плодове от концентрат“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „захари“ се добавя
„изразено като сухо вещество“, а думите „от
сухото вещество“ се заличават;
б) в т. 2 след думата „захари“ се добавя
„изразено като сухо вещество“, а думите „от
сухото вещество“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „от сухото вещество“ се
заличават.
§ 10. В чл. 11 след думите „на литър“ се
добавя „сок“.
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§ 11. В чл. 13 думите „подкиселяващи вещества“ се заменят с „киселини“.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) обичайни физически процеси, включително екстракция с вода по метода in-line (дифузия)
на ядивната част на плодове, с изключение на
грозде, за производство на концентрирани сокове от плодове, при условие че така получените
концентрирани сокове от плодове отговарят на
изискванията на чл. 2 и 3;“
бб) в буква „в“ думите „в готовия сок“ се
заменят със „съдържащо се в крайния продукт“;
б) в т. 2:
аа) букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:
„а) пектолитични ензими, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 г. относно ензимите в храните
(ОВ, L 354, 31.12.2008 г.);
б) протеолитични ензими, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008;
в) амилолитични ензими, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008;“
бб) буква „и“ се изменя така:
„и) химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за утаяване, като
перлит, отмит, диатомит, целулоза, неразтворим полиамид, поливинилполипиролидон и
полистирол.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Използваните филтрационни и абсорбиращи носители и преципитиращи вещества по
ал. 1, т. 2, букви „и“ и „к“ трябва да отговарят
на изискванията на Наредба № 3 от 2007 г. за
специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
и на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите
и предметите от пластмаси, предназначени за
контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.).“
§ 13. В чл. 15, ал. 3 думите „плодове на
база концентрати“ се заменят с „плодове от
концентрати“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „по чл. 2“ се заменят с „по чл. 2 – 6“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За някои продукти по ал. 1 могат да
се използват като алтернатива и специфичните
обозначения на езика при условията, определени
в приложение № 3.
(3) Наименованията по ал. 1 и 2 се използват в търговските наименования единствено на
продукти, които отговарят на изискванията на
наредбата.“
§ 15. В чл. 19 думите „може да се замени“
се заменят със „се заменя“.
§ 16. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Наименованието на сок от плодове,
който е подсладен чрез добавяне на захари,
трябва да включва думата „подсладен“ или „с
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добавена захар“, както и максималното количество на добавената захар, изчислено като сухо
вещество и изразено в грам на литър (g/l).“
§ 17. В чл. 24 думите „подкиселяващи агенти“ се заменят с „киселини“, а след думите „се
нанася“ се добавя „на опаковката или“.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При етикетирането на смес от сок от
плодове и сок от плодове от концентрат и на
нектар от плодове, произведен отчасти или
изцяло от един или повече концентрирани продукти, върху етикета се изписват и изразите „от
концентрат/и“ или „частично от концентрат/и“
в зависимост от случая.“
2. В ал. 2 предлогът „до“ се заменя с „в
близост до“.
§ 19. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 думите „неферментирал продукт“
се заменят с „ферментиращ, но неферментирал
продукт“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. „Пулп или клетки“ са продукти, получени
от ядивните части на плод от един и същ вид,
без отстраняване на сока, като за цитрусовите
плодове това са соковите торбички от месестата
част на плода (ендокарп).“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2001/112/ЕО на Съвета от
20 декември 2001 г. относно соковете от плодове
и някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека (ОВ, Специално издание
2007 г., глава 03, том 40), последно изменена
с Директива 2009/106/ЕО на Комисията от
14 август 2009 г. (ОВ, L 212, 15.08.2009 г.).“
§ 20. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думата „санитарен“ се заменя със
„здравен“.
§ 21. Създава се приложение № 1 към чл. 3,
ал. 3:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
Минимални стойности по скалата на Брикс за
сокове от плодове или плодови пюрета, произведени от концентрат
Общо наименование
на плода

Ботаническо
наименование

Минимални
стойности по
скалата на
Брикс за сок
от плодове
или плодово
пюре, произве
дени от концентрат
1
2
3
Ябълка (*) M a lu s d ome s t ic a
11,2
Borkh.
Кайсия (**) Prunus armeniaca L.
11,2
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Musa sp.
21,0
Ribes nigrum L.
11,6
Vitis vinifera L. или
15,9
негови хибриди
Vitis labrusca L. или
негови хибриди
Грейпфрут Citr us x paradise
10,0
(*)
Macfad.
Гуава (**)
Psidium guajava L.
9,5
Лимон (*)
Citr us limon (L .)
8,0
Burm.f.
Манго (**) Mangifera indica L.
15,0
Портокал (*) Citrus sinensis (L.)
11,2
Osbeck
Маракуя (*) Pa s s i f lor a e d u l i s
13,5
Sims
Праскова
Prunus persica (L.)
10,0
(**)
Batsch var. Persica
Круша (**) Pyrus communis L.
11,9
Ананас (*) Ananas comosus (L.)
12,8
Merr.
Малина (*) Rubus idaeus L.
7,0
Вишна (*)
Prunus cerasus L.
13,5
Ягода (*)
Fragaria x ananassa
7,0
Duch.
Мандарина Citrus reticulata
11,2
(*)
Blanco
За продуктите, маркирани с една звездичка (*) и
произведени под формата на сок, минималната
относителна плътност се определя по отношение
на водата при температура 20/20 °C.
За продуктите, маркирани с две звездички (**)
и произведени под формата на пюре, се определя само минимална некоригирана стойност по
скалата на Брикс (без корекции за киселинност). “

4. „æblemost“: за сок от ябълки без добавена
захар.
5. „sur … saft“, допълнено с наименование на
датски език за използвания плод: за соковете без
добавена захар, получени от касис, череши, червено френско грозде, бяло френско грозде, малини,
ягоди или плодове на бъз.
6. „sød … saft“ или „sødet … saft“, допълнено с
наименование на датски език за използвания плод:
за соковете, получени от този плод, с повече от
200 грама добавена захар на литър.
7. „äpplemust“: за сока от ябълки без добавени
захари.
8. „mosto“: синоним на сок от грозде.“

§ 22. Досегашното приложение към чл. 6,
ал. 1 става приложение № 2 към чл. 6, ал. 1.
§ 23. Създава се приложение № 3 към
чл. 17, ал. 2:

Проектът е съфинансиран от ресурсите на
Европейския съюз в рамката на Европейския
социален фонд

Банан (**)
Касис (*)
Грозде (*)

„Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
Специфични обозначения за някои продукти по
чл. 2 – 6
1. „vruchtendrank“: за нектари от плодове.
2. „süβmost“: това обозначение може да се
използва само в съчетание с наименованията на
продукта „Fruchtsaft“ или „Fruchtnektar“ за:
2.1. нектари от плодове, получени изключително
от сокове от плодове, концентрирани сокове от
плодове или от смес от тези продукти, които не
могат да се консумират в това състояние поради
високата им естествена киселинност;
2.2. сокове от плодове, получени от круши,
при необходимост, с добавени ябълки, но без
добавена захар.
3. „succo e polpa“ или „sumo e polpa“: за нектари
от плодове, получени изключително от плодово
пюре и/или концентрирано плодово пюре.

Заключителна разпоредба
§ 24. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1586

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ № DZF/GR/ACB/
PA/2010/BL
МСПОР-1/03.12.2010 г.
(Одобрено с Решение № 459 от 5 юли 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 3 декември 2010 г.)
На 8 декември 2009 г. Споразумението за
безвъзмездна финансова помощ по операция „Да
се изправим пред предизвикателството – как да
подкрепим ефективно реформите в публичната
администрация с помощта на средства по ЕСФ“,
рег. № VS/2009/0531, беше сключено между
Европейската комисия и Република Полша,
по-нататък наричано за краткост „Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ“.
Неговото копие е включено в Споразумението
като Приложение 3.
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Впоследствие Споразумението за сътрудничество в рамките на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ, по-нататък наричано
за краткост „Споразумението“, е сключено на
03.12.2010 г.
между:
Министерството на регионалното развитие
Наименование на Управляващия орган

с адрес на централния офис: ул. Вшполна 2/4,
00 – 926 Варшава, Полша (Wspólna 2/4 Str.,
00 – 926 Warsaw, PL – Polska),
Адрес на централния офис

представлявано от Валдемар Слугоки (Waldemar
Sługocki), заместник държавен секретар,
Име и презиме на лицето, упълномощено да
взема обвързващи решения (представителство)

действащ въз основата на пълномощно от
18 март 2010 г., неговото копие е включено в
Споразумението като Приложение 1,
по-нататък наричано Партньор № 1,
и:
Министерството на финансите, дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“
Наименование на Управляващия орган

с адрес: ул. „Раковски“ № 102, София 1040,
България,
Адрес на централния офис

представлявано от Симеон Дянков, заместник
министър-председател и министър на финансите,
Име и презиме на лицето, упълномощено да
взема обвързващи решения (представителство)

действащ въз основата на пълномощно от
17 ноември 2010 г., неговото копие е включено
в Споразумението като Приложение 2,
по-нататък наричано Партньор № 2.
§ 1.
Обхват на Споразумението
1. Целта на сътрудничеството е да постигне целите на Европейския социален фонд в
рамките на Споразумението за безвъзмездна
финансова помощ по операция „Да се изправим
пред предизвикателството – как да подкрепим
ефективно реформите в публичната администрация с помощта на средства по ЕСФ“, наричана
по-нататък Операцията.
2. Страните по Споразумението единодушно декларират, че Партньорството, посочено
в точка 1, е създадено с цел изпълнение на
Операцията, чиято стратегия, описание, график
и бюджет са представени в приложение № 1
и приложение № 2 към Споразумението за
безвъзмездна финансова помощ.
3. Споразумението излага правилата за
сътрудничество между Партньор № 1 и Партньор № 2.
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§ 2.
Обхват на задачите на Партньорите
1. Страните се съгласяват на следното разпределение на задачите между Партньорите:
1) Министерството на регионалното развитие
на Полша:
отговаря за изпълнението на задачите на Работната група: Администрация, ориентирана към
бизнеса, за създаването на Мрежова онлайн
платформа, за публикуването на Ръководство
с добри практики, за организирането на Политически форум по време на фазата на обмяна
на информация, за изпълнението на задачите
на водещ партньор;
2) Министерството на финансите на България:
отговаря за изпълнението на задачите на Работна
група: Електронно правителство, за активното
участие в другите Работни групи.
2. Партньорите трябва да осигурят адекватното участие в Работните групи на заинтересованите лица и организации на национално
и регионално равнище.
§ 3.
Обхват на отговорността на Партньор № 1
Партньор № 1 е отговорен за:
1) представляването на Партньорите пред
Комисията;
2) координирането, мониторинга, наблюдението на правилното изпълнение на задачите
от Работните групи;
3) подпомагането на Партньор № 2 в изпълнението на поставените задачи;
4) осигуряването на ефективна система за
комуникация между Партньорите главно чрез
пускането и поддържането на онлайн платформа, базираща се на Система за управлението
на съдържанието;
5) представянето на Комисията на междинните и окончателен доклад за техническото
изпълнение;
6) представянето на Комисията на финансови отчети;
7) представянето на резултатите и препоръките, разработени от Партньорите, пред членовете
на Комитета за наблюдение на оперативната
програма по ЕСФ в Полша (Оперативна програма Човешки капитал 2007 – 2013).
§ 4.
Обхват на отговорността на Партньор № 2
Партньор № 2 е отговорен за:
1) коректното изпълнение на неговите задачи и активно участие във всички фази на
Операцията: подготвителна, на изпълнение и
на обмяна на информация;
2) прилагане на възприетата система за
обмен на информация и комуникация;
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3) информиране на Партньор № 1 за всички пречки в изпълнението на задачите, в това
число риска от прекратяване, прекъсване на
изпълнението на задачите;
4) предоставяне, по искане на Партньор № 1,
на информация и обяснения по изпълнените
в рамките на Операцията задачи във време и
форма, даващи възможност на Партньор № 1
да изпълни задълженията си за информиране
към Комисията;
5) представяне на резултатите и препоръките, разработени в рамките на Операцията,
пред членовете на Комитетите за наблюдение
на оперативните програми в България, за да ги
потвърдят и възприемат за бъдещи програми/
приоритети.
§ 5.
Финансови въпроси
1. Страните по Споразумението се договарят за следното разпределение на средствата,
отпуснати за изпълнението на Операцията, с
обща стойност, ненадвишаваща 430 000,00 евро:
1) за изпълнение на задачите на Партньор
№ 1 – обща сума, ненадвишаваща 119 937,00
евро;
2) за изпълнение на задачите на Партньор
№ 2 – обща сума, ненадвишаваща 77 830,00 евро.
2. Приблизителният бюджет на Операцията
е представен в Приложение № 2 към Споразумението за безвъзмездна помощ.
3. Страните поемат ангажимент да осигурят
финансово участие със следните суми:
1) за изпълнение на задачите на Партньор
№ 1 – обща сума, ненадвишаваща 14 322,10
евро;
2) за изпълнение на задачите на Партньор
№ 2 – обща сума, ненадвишаваща 9 803,00 евро.
4. Страните по Споразумението се договарят
за следната система за уреждане на финансовите
сметки в рамките на Партньорството:
1) финансовите средства от ЕСФ ще бъдат
преведени от Партньор № 1 на Партньор № 2 на
следната негенерираща лихви банкова сметка:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
S.W.I.F.T. код: BNBGBGSF;
2) финансовите средства ще бъдат преведени
под формата на авансово плащане; целта на
авансовото плащане е да осигури на Партньор
№ 2 оборотни средства;
3) исканията за извършване на плащане
трябва да бъдат придружени от доклад за
техническото изпълнение и финансов отчет (с
изключение на искането за първото авансово
плащане);
4) окончателният доклад за техническото
изпълнение и окончателният финансов отчет се
представят с искането за окончателно плащане
най-късно до 1 месец след крайната дата на
Операцията;
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5) Партньор № 1 разполага с 20 работни
дни за одобряване или отхвърляне на доклада
за техническото изпълнение и финансовия отчет или да поиска допълнителна информация;
Партньор № 2 разполага с 10 работни дни за
предоставяне на поисканата допълнителна
информация или нов доклад;
6) Партньор № 2 е задължен да осчетоводи
100 % от получените плащания в окончателното
искане за плащане.
§ 6.
Авансови плащания
1. Първото авансово плащане се извършва за
сумата, посочена от Партньор № 2 в искането
за извършване на плащане, и се превежда по
банковата сметка на Партньор № 2 в срок от
21 работни дни от датата на получаване на
искането за извършване на плащане.
2. Партньор № 2 може да поиска допълнително авансово плащане, след като е
използвал 70 % от предишните плащания и
действително извършените разходи, посочени
във финансовия отчет, са допустими. Допълнителното авансово плащане се извършва в
срок от 21 работни дни от датата на одобряване на доклада за техническото изпълнение
и финансовия отчет, придружаващи искането
за извършване на плащане, при условието, че
има налични финансови ресурси в сметката
на Партньор № 1.
3. Партньор № 2 поема ангажимент да
актуализира графика на искания за плащане
и бюджетната разбивка за периода до края
на Операцията при подаване на искане за
допълнително авансово плащане. Копие на
графика и бюджетната разбивка е включено в
Споразумението като Приложение 4. Графикът
на исканията за плащане и бюджетната разбивка се прави въз основа на реални прогнози.
Актуализирането на графика на исканията за
плащане и бюджетната разбивка не изисква
изменения на Споразумението.
§ 7.
Допустимост на разходите
1. За да бъдат приети като допустими разходи
по Операцията, разходите трябва да удовлетворяват следните общи критерии:
1) трябва да са свързани с предмета на
Операцията и трябва да са залегнали в предвидения бюджет;
2) трябва да са необходими за изпълнението
на Операцията;
3) трябва да са разумни и оправдани и трябва да съответстват на принципите на стабилно
финансово управление, в частност от гледна
точка на стойност за пари и ефективност на
разходите;
4) трябва да са възникнали по време на
продължителността на Операцията;
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5) трябва да са действително извършени
от страните, да са вписани в техните сметки
в съответствие с приложимите счетоводни
принципи и да са декларирани в съответствие с
приложимото законодателство в областта на данъчното облагане и общественото осигуряване;
6) трябва да могат да бъдат идентифицирани
и проверени.
2. Следните разходи не са допустими:
1) възвръщаемост върху капитала;
2) дългове и такси за обслужване на дълг;
3) провизии за загуби или потенциални
бъдещи задължения;
4) дължима лихва;
5) дългове от съмнително естество;
6) загуби от курсови разлики;
7) ДДС, освен когато страните могат да докажат, че не са в състояние да си го възстановят;
8) разходи, декларирани от страните и поети от друга операция или работна програма,
за която се получава безвъзмездна финансова
помощ от Общността;
9) прекомерни и неблагоразумни разходи.
3. Всеки счетоводен документ, доказващ
извършени допустими разходи, трябва да бъде
описан по начин, който показва ясна връзка
с проекта.
§ 8.
Изменения на Споразумението
1. Партньорите могат да правят предложения
за изменение на Споразумението.
2. Измененията на Споразумението не могат
да имат за цел или последица извършването
на промени в Споразумението за безвъзмездна
помощ, които биха могли да поставят под въпрос решението за отпускане на безвъзмездна
помощ.
§ 9.
Период на валидност на Споразумението
Споразумението влиза в сила в деня на
подписването му.
Споразумението покрива периода на изпълнение на Операцията, който обхваща 26 месеца,
считано от 01.01.2010 г.
§ 10.
Прекратяване на Споразумението
1. Споразумението може да бъде прекратено
преди крайния срок, посочен в Операцията, в
следните случаи:
1) въз основа на договореност между Страните, ако обстоятелствата възпрепятстват
Партньор № 2 да изпълнява за в бъдеще отговорностите, възникващи по силата на Споразумението;
2) в случай на прекратяване на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
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2. И в двата случая плащанията, извършени от Партньор № 1, ще бъдат ограничени до
допустимите разходи, реално извършени от
Партньор № 2 към датата на настъпване на
прекратяването. Партньор № 2 е длъжен да
представи искане за окончателно плащане в
съответствие с § 5.4.4.
§ 11.
Процедура за разрешаване на спорове
1. Страните са длъжни да се стремят да разрешават приятелски всички спорове, възникващи
във връзка с изпълнението на Споразумението.
§ 12.
Процедура във връзка с въпросите, неуредени
от Споразумението
Към въпросите, които не са уредени в
Споразумението, ще се прилагат съответните
разпоредби на полското законодателство.
§ 13.
Заключителни разпоредби
Споразумението беше изготвено в три еднакви екземпляра. Всеки екземпляр от него ще
бъде подписан в три езикови версии, английска,
полска и българска.
Приложение 1. Пълномощно на г-н Валдемар
Слугоки (Waldemar Sługocki), заместник държавен секретар в Министерството на регионалното
развитие на Република Полша.
Приложение 2. Удостоверение за пълномощно на г-н Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите
на Република България.
Приложение 3. Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ VS/2009/0531 „Да се изправим пред предизвикателството – как да подкрепим ефективно
реформите в публичната администрация с
помощта на средства по ЕСФ“.
Приложение 4. График на исканията за
плащане и бюджетна разбивка за периода до
края на Операцията.
От името на
От името на
Партньор № 1:
Партньор № 2:
Валдемар Слугоки,
Симеон Дянков,
заместник държавен
заместник министърсекретар в Министерството
председател и
на регионалното развитие
министър на
на Република Полша
финансите на
Република България
1317
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за структурния състав и организацията на
работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона за културното
наследство
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда структурния
състав и организацията на работа на Специализирания експертен съвет към министъра
на културата за предоставяне на статут на
национално богатство на движими културни
ценности, наричан в правилника „съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът е постоянно действащ
съвещателен орган към министъра на културата, който разглежда предложения на музеите,
направени по реда на чл. 99, ал. 1 от Закона за
културното наследство (ЗКН) за предоставяне
на статут на национално богатство на движими
културни ценности.
(2) Съветът се произнася с експертно заключение по направените предложения.
Раздел ІІ
Структура и състав на съвета
Чл. 3. Съветът се състои от постоянни и
привлечени членове. Постоянните членове се
определят със заповед на министъра на културата и се назначават за срок 5 години.
Чл. 4. (1) Председател на съвета се определя със заповедта по чл. 3. Председателят
организира дейността на съвета и ръководи
заседанията.
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква и насрочва заседанията на съвета
и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа
на съвета;
4. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията на
съвета;
6. представя годишен доклад до министъра
на културата за работата на съвета.
(3) При невъзможност на председателя да
участва в заседание същият определя свой
заместник.
Чл. 5. (1) Постоянни членове на съвета са
двама представители на Министерството на
културата и осем представители на различни
държавни, научни и културни организации с
дейност в областта на опазване на културното
наследство.
(2) Членството на постоянен член от състава
на съвета се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е назначен;
2. при неучастие в две поредни заседания
без уважителни причини;
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3. при трайна фактическа невъзможност да
изпълнява задълженията си;
4. при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на представителите
на Министерството на културата;
5. по писмено искане, отправено до министъра на културата;
6. при смърт.
(3) При неучастие на член на съвета в повече от две поредни заседания без уважителни
причини, както и при констатирана трайна
невъзможност за участие в заседанията председателят на съвета отправя писмено предложение
до министъра на културата за прекратяване на
членството и за определяне на нов представител
до завършване на мандата.
(4) При предсрочно прекратяване на членството в случаите по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се определя
нов член до завършване на мандата.
(5) Прекратяването на членството по ал. 1
се извършва със заповед на министъра на
културата.
Чл. 6. (1) Привлечените членове могат да
бъдат най-малко трима експерти с научни
степени или заемащи академични длъжности
в съответната област, вписани в регистъра по
чл. 96, ал. 4 ЗКН.
(2) Предложения за привлечени членове
могат да правят членовете от постоянния състав на съвета. Предложенията се депозират в
Министерство на културата в 3-дневен срок от
получаване на уведомлението по чл. 9, ал. 1.
(3) Привлечените членове се определят с
решение на съвета за всеки конкретен случай
на разглеждане на предложение за предоставяне
на статут на национално богатство на движима
културна ценност.
(4) Членството на привлечен член от състава
на съвета се прекратява:
1. с изпълнение на задачата, за която е
определен за участие в съвета;
2. при неучастие в две поредни заседания
без уважителни причини;
3. при трайна фактическа невъзможност да
изпълнява задълженията си;
4. по писмено искане, отправено до председателя на съвета;
5. при смърт.
(5) Прекратяването на членството по ал. 2
се извършва с решение на съвета.
Чл. 7. За участие в работата на съвета при
необходимост експертите имат право на командировъчни разходи.
Раздел ІІІ
Организация на работа
Чл. 8. (1) Работата на съвета се организира
в заседания. Заседанията се провеждат в Министерството на културата.
(2) Заседанията на съвета се организират от
председателя при постъпване на предложение
за предоставяне на статут на национално богатство на движима културна ценност.
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Чл. 9. (1) Съветът се свиква от председателя
в 10-дневен срок от постъпване на предложение за предоставяне на статут на национално
богатство на движима културна ценност с писмено уведомление, в което се посочва датата,
часът, мястото и дневният ред на заседанието.
Към уведомлението се прилагат документите,
които конкретизират или допълват поставените
в дневния ред въпроси.
(2) Утвърждаването на привлечените експерти се извършва в оперативен порядък.
(3) На едно заседание на съвета могат да
се разгледат повече от едно предложение за
предоставяне на статут на национално богатство
на движими културни ценности.
(4) При необходимост и по решение на съвета
могат да се насрочват извънредни заседания.
Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се считат
за редовни, ако на тях присъстват най-малко
две трети от неговите членове. При липса на
кворум председателят насрочва ново заседание
не по-късно от три дни.
(2) Всеки от членовете на съвета в случай,
че е възпрепятстван да присъства на заседание,
може да изрази писмено становището си по
материалите от дневния ред. Становището се
прилага към протокола от заседанието.
Чл. 11. (1) Специализираният експертен
съвет разглежда и се произнася с експертно
заключение по направено предложение за предоставяне на статут на национално богатство на
движима културна ценност в тримесечен срок.
(2) Експертното заключение се подписва
от две трети от всички членове, като с него
се определя, че движимата културна ценност:
1. отговаря на критериите за национално
богатство, или
2. не отговаря на критериите за национално
богатство.
(3) Експертното заключение се представя
на министъра на културата в 7-дневен срок от
подписването му.
(4) Член на съвета, изразил особено мнение
по прието експертно заключение, е длъжен в
5-дневен срок от провеждането на заседанието
да представи писмени мотиви, които се прилагат към протокола. Ако мотивите не бъдат
представени в този срок, се счита, че особеното
мнение е оттеглено.
(5) Въз основа на експертното заключение
по ал. 3 министърът на културата издава заповед за предоставяне на статут на национално
богатство и разпорежда вписване на културната
ценност като национално богатство в регистъра
на движимите културни ценности.
(6) Експертното заключение се съобщава в
14-дневен срок на лицата по чл. 97, ал. 2, 3 и
4 ЗКН и на музея, направил предложението за
предоставяне на статут на национално богатство.
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Чл. 12. (1) Решенията по въпросите от
дневния ред се приемат с общо съгласие на
присъстващите членове. При равенство на гласовете председателят има право на решаващ глас.
(2) За приемането на решение по процедурни
въпроси се провежда гласуване.
(3) Решенията по ал. 2 се приемат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите
на заседанието членове и председателя.
Чл. 13. (1) Дейностите по организацията
на работата и административно-техническото
обслужване на съвета се извършват от секретар,
определен със заповедта по чл. 3.
(2) Секретарят на съвета:
1. подготвя проект на дневния ред за заседанията;
2. изпраща с придружително писмо копие
от утвърдения дневен ред на всички членове;
3. организира провеждането на заседанията,
включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;
4. води протокол от заседанията;
5. води архива на съвета;
6. осъществява връзката и координацията
между членовете на съвета.
Чл. 14. (1) За всяко заседание се води протокол, в който се вписват:
1. дата, час и място на провеждане на заседанието;
2. имената на участвалите в заседанието
членове;
3. обсъждането и приемането на дневния ред
и гласуваните промени по него, заедно с данни
за заявителя на постъпилото предложение за
предоставяне на статут на национално богатство
на движима културна ценност и наименованието
и вида на културната ценност;
4. постъпилите възражения или особени
мнения;
5. експертното заключение, прието от съвета, и други решения по гласувани въпроси
от дневния ред.
(2) Протоколът се изготвя от секретаря до
3 работни дни от провеждане на заседанието.
Чл. 15. За всяко постъпило предложение за
предоставяне на статут на национално богатство
се създава отделно досие с пореден номер от
едно до безкрайност, което съдържа:
1. предложението с приложените към него
документи;
2. протоколите от заседанията на съвета и
депозираните писмени становища и особени
мнения на отсъстващите членове.
Чл. 16. Министерството на културата осигурява организационно-техническото обслужване
на дейността на съвета.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В срок до една година от влизане
в сила на правилника в състава на Специализирания експертен съвет като привлечени
членове могат да бъдат включвани експерти с
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научни степени и звания или заемащи академични длъжности в съответната област, които
отговарят на изискванията, но не са включени
в регистъра по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато в регистъра по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното
наследство има вписани трима експерти от
съответната област.
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 99, ал. 4 от Закона за културното наследство
и влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За министър: М. Тодоров
1313

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността
на администрацията на прокуратурата (ДВ,
бр. 66 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 8 се правят
следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
а) създават се нови точки 4, 5, 6 и 7:
„4. изготвя проекти на отговори по постъпилите писма и сигнали, за които се изискват
специални правни знания;
5. проучва правната доктрина по конкретни
въпроси на наказателното право и наказателния процес;
6. изготвя становища по конкретни правни
въпроси;
7. участва при подготовката на указания,
споразумения, инструкции, окръжни, заповеди
и други вътрешноведомствени актове;“
б) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават т. 8,
9, 10 и 11;
в) създава се нова точка 12:
„12. участва в семинари, конференции;“
г) досегашните т. 8, 9 и 10 стават т. 13, 14
и 15.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За началник на кабинета на главния
прокурор се назначава лице, което е български
гражданин, има завършено висше образование
по специалността „Право“, с образователноквалификационна степен „Магистър“ и придобита правоспособност, с не по-малко от 8
години общ трудов стаж, от които 5 години
юридически стаж и професионален опит, не е
осъждано на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо че
е реабилитирано и притежава необходимите
професионални и нравствени качества.“
Представляващ ВСС: Ан. Мингова
1508
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 14 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.2. „Акваекологични мерки“ на Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се изменя така:
„(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба за едно и също стопанство се
кандидатства с нов проект и след извършване
на окончателно плащане по предходен проект
на стопанството. Кандидатът може да кандидатства по реда и условията на тази наредба с
нов проект за друго стопанство, различно от
вече одобреното/одобрените за финансиране по
време на изпълнение на одобрения/те проект/и
за друго/други стопанство/а.“
§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Нивото на допустимата премия за проектите е определено в методиката за определяне
на размера на премиите съгласно приложение
№ 2. Премиите, определени от Комитета за
наблюдение, се актуализират с годишен темп
на нарастване 10 на сто за всяка календарна
година от годината на приемане на Документа за определяне на премиите по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(2007 – 2013) на Република България. Преизчислението на премиите се извършва към момента
на определяне на допустимата премия в процеса
на разглеждане и одобрение на заявлението за
кандидатстване от ИАРА.“
§ 3. В чл. 12, ал. 4 думите „т. 2“ се заличават.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по проекти по реда на тази
наредба се реализират на територията на Република България в рамките на водни обекти,
разположени извън комплексни и значими
язовири, съгласно приложение № 1 към чл. 13,
т. 1 от Закона за водите.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В § 1 от раздел „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения:
1. Точка 15 се отменя.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. „Непълносистемно стопанство“ е стопанство, в което се отглежда само зарибителен
материал или само риба за консумация.“
3. Точка 29 се изменя така:
„29. „Пълносистемно стопанство“ е стопанство, в което се отглеждат водни организми през
всички стадии от жизнения им цикъл (хайвер,
зарибителен материал, риба за консумация,
производители).“
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§ 6. В приложение № 1 към чл. 5 в Инструкцията за попълване на заявлението за
кандидатстване в раздел II т. 5 се изменя така:
„5. Попълват се данните за стопанството за
аквакултура. За всеки водоем/ стопанство се
добавя ново поле.“
Заключителни разпоредби
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и
на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цв. Димитров
1509

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г.
за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на номера,
адреси и имена (ДВ, бр. 64 от 2010 г.)
§ 1. Член 9 се изменя така:
1. Досегашният текст става алинея 1.
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) За осъществяване на повикване в рамките на Република България се избира национално
значимият номер, предшестван от префикс „0“.“
§ 2. Член 17 се изменя така:
1. Алинея 1 се изменя, както следва:
„(1) Абонатните номера започват с цифрите от „0“ до „9“ след национален код за
направление.“
2. Алинея 2 се изменя, както следва:
„(2) Допуска се номерата, започващи с цифра
„1“ след географските кодове на административните центрове на областите в Република
България, да бъдат използвани и за кратки
номера, различни от тези по чл. 14, ал. 1 и 2,
за достъп до регионални услуги, като се съобразяват с ННП.“
§ 3. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения:
1. В § 1, т. 5 второто изречение се заличава.
2. В § 1 т. 8 се изменя така:
„8. „Кратки номера за достъп до регионални
услуги“ – номера за услуги с първа цифра „1“ и
дължина от три до пет цифри, които се избират
с префикс и код на номерационна област.“
3. В § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба
думите „но извън номерационната област, в
която се намира викащият абонат“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата за изменение на Наредба
№ 1 от 2010 г. за правилата за разпределение
и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на
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номера, адреси и имена (ДВ, бр. 64 от 2010 г.)
се приема с Решение № 103 от 27 януари 2011 г.
на основание чл. 137 от Закона за електронните
съобщения.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 март 2011 г.
Председател: В. Божков
1587

РЕШЕНИЕ № 1607
от 9 декември 2010 г.

за изменение и допълнение на Правила за
осъществяване на електронни съобщения
за собствени нужди чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който
не е необходимо да бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1188 от 14.09.2007 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията – обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2009 г.)
На основание чл. 65, ал. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. неспецифични устройства с малък обсег
на действие – всеки вид приложение, което отговаря на техническите изисквания, обикновено
за използване в телеметрията, телеуправлението,
алармените системи, предаването на данни по
принцип и други подобни приложения;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. устройства с малък обсег на действие
за радиоопределяне (определяне на позиция,
скорост и/или други характеристики на даден
обект или за получаване на информация относно тези параметри), включително устройства
за откриване на движение и оповестяване и
радарни системи с малък обсег на действие;“.
3. Точка 6 се заличава.
4. Точка 7 става т. 6 със следния текст:
„6. устройства с малък обсег на действие
за управление движението на радиоуправляеми
модели (главно умалени модели на превозни
средства) във въздуха, на земята, над или под
водната повърхност;“.
5. Точка 8 става т. 7 със следния текст:
„7. индуктивни приложения, обхващащи
например автомобилните имобилайзери, устройствата за идентификация на животни, алармени
системи, откриване на кабели, управление на
отпадъци, определяне на самоличност , безжични
гласови връзки, контрол на достъпа, сензори за
разстояние, охранителни системи, включително
радиочестотни индуктивни охранителни системи,
предаване на данни към преносими устройства, автоматично разпознаване на предмети,
безжични системи за управление и системи за
автоматично събиране на пътни такси;“.
6. Точка 9 става т. 8.
7. Точка 10 става т. 9.
8. Точка 11 се заличава.
9. Точка 12 става т. 10 със следния текст:
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„10. безжични аудиоприложения, включващи
приложения за връзка на лични аудиоустройства, включително мобилни телефони, с автомобилни или домашни системи за развлечение
и приложения за безжични аудиосистеми,
включително: безжични микрофони, безжични високоговорители; безжични слушалки;
безжични слушалки за преносимо използване,
например за преносими радиоприемници, компактдискови или касетни устройства, носени
от човек; безжични слушалки за използване в
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превозно средство, например с радиоприемник
или мобилен телефон и т.н.; устройства за
слухов мониторинг, използвани на концерти
и други сценични представления.“
§ 2. В § 1 на допълнителната разпоредба се
заличават т. 9 и 10.
§ 3. В приложението към чл. 5, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Устройства с малък обсег на действие:

Таблица 1. Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Радиочестотна
лента/
радиочестота

Максимална
излъчена
мощност/
максимална напрегнатост на
полето/
максимална плътност на
мощността

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)

138,20 – 138,45
MHz

10 mW
ефективна
излъчена
мощност
(e.r.p.)

863 – 870 MHz

25 mW e.r.p. Коефициент на запълване:
≤ 0,1 % или LBT.
Прилагането на коефициент на
запълване, прослушване преди
предаване (LBT) или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не
трябва да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.

Други ограничения за използването

Коефициент на запълване:
Изключват се
<1 %.
видеоприложеПрилагането на коефициент на ния.
запълване, прослушване преди
предаване (LBT) или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не
трябва да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за
устройства, използващи LBT
без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота
(AFA) или използващи еквивалентни методи за ограничаване
на радиосмущенията.
При условие че не се използват
LBT или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки тип
устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента на запълване се прилага по отношение на общото
време на предаване.

Приложим
стандарт

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3

Изключват се
БДС EN 300 220-1
видеоприложеБДС EN 300 220-2
ния.
БДС EN 300 220-3
Посочените
технически характеристики
не се отнасят
за подлентите,
разпределени за
алармени радиосистеми.

БРОЙ 12
Радиочестотна
лента/
радиочестота

ДЪРЖАВЕН
Максимална
излъчена
мощност/
максимална напрегнатост на
полето/
максимална плътност на
мощността

25 mW e.r.p.
Спектрална плътност на
e.r.p.: -4,5
dBm/100
kHz
Спектралната плътност на
e.r.p. може
да бъде
увеличена
до +6,2
dBm/100
kHz или
до -0,8
dBm/100
kHz,

ВЕСТНИК

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)

Други ограничения за използването

Ограничението за коефициента на запълване се прилага за
устройства, използващи LBT
без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота
(AFA) или използващи еквивалентни методи за ограничаване
на радиосмущенията.
При условие че не се използват
LBT или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки тип
устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента на запълване се прилага по отношение на общото
време на предаване.
Коефициентът на запълване
може да бъде увеличен до 1 %,
при условие че се използва само
честотната лента 865 – 868 MHz.
Канално отстояние: ≤ 100 kHz
за 47 или повече канала.
Препоръчително канално отстояние 100 kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz или 25 kHz.
Посочените технически характеристики се отнасят за неспецифични устройства с малък
обсег на действие, използващи
модулация с разлят спектър със
скокообразно изменение на честотата (FHSS).

Разрешават се
аудио- и видеоприложения при
условие, че се
използват цифрови методи
за модулация с
максимална широчина на лентата от 300 kHz.
Разрешават се
аналогови и цифрови гласови
приложения с
максимална широчина на лентата ≤ 25 kHz.
За радиосъоръжения, използващи друга широколентова модулация, различна
от FHSS и DSSS,
с широчина на
честотната лента от 200 kHz
до 3 MHz, коефициентът на
запълване може
да бъде увеличен до 1 %, при
условие че се използва само честотната лента
865 – 868 MHz и
излъчената мощност е ≤ 10 mW
e.r.p.

Коефициент на запълване:
≤ 0,1 % или LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на
запълване, прослушване преди
предаване (LBT) или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не
трябва да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента на запълване се прилага за
устройства, използващи LBT
без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота
(AFA) или използващи еквивалентни методи за ограничаване
на радиосмущенията.

С Т Р. 1 9
Приложим
стандарт

С Т Р.
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Радиочестотна
лента/
радиочестота

ДЪРЖАВЕН
Максимална
излъчена
мощност/
максимална напрегнатост на
полето/
максимална плътност на
мощността
при условие че се
използва
само честотната
лента
865 – 868
MHz и
съответно само
честотната лента
865 – 870
MHz.

ВЕСТНИК

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)

При условие че не се използват
LBT или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки тип
устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента на запълване се прилага по отношение на общото
време на предаване.
Коефициентът на запълване може да бъде увеличен до
1 %, при условие че се използва само честотната лента
865 – 868 MHz.
Посочените технически характеристики се отнасят за неспецифични устройства с малък
обсег на действие, използващи
модулация с разлят спектър
с директна последователност
(DSSS) или друга широколентова модулация, различна от
FHSS.

25 mW e.r.p. Коефициент на запълване:
≤ 0,1 % или LBT и AFA.
Прилагането на коефициент на
запълване, прослушване преди
предаване (LBT) или други еквивалентни методи за ограничаване на радиосмущенията не
трябва да са зависими/регулируеми от потребителя, а следва
да се гарантират чрез подходящи технически средства.
Ограничението за коефициента
на запълване се прилага за
устройства, използващи LBT
без възможност за адаптивна
пренастройваемост по честота
(AFA) или използващи еквивалентни методи за ограничаване
на радиосмущенията.
При условие че не се използват
LBT или други еквивалентни
методи за ограничаване на радиосмущенията, за всеки тип
устройства, пренастройваеми по
честота, ограничението за коефициента на запълване се прилага по отношение на общото
време на предаване.

Други ограничения за използването

БРОЙ 12
Приложим
стандарт

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

Радиочестотна
лента/
радиочестота

Максимална
излъчена
мощност/
максимална напрегнатост на
полето/
максимална плътност на
мощността

ВЕСТНИК

Допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)
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Други ограничения за използването

Приложим
стандарт

Коефициентът на запълване
може да бъде увеличен до 1 %,
при условие че се използва само
честотната лента 865 – 868 MHz.
Канално отстояние: ≤ 100 kHz
за 1 или повече канала.
Широчина на модулацията:
≤ 300 kHz.
Препоръчително канално отстояние 100 kHz, допускащо подразделяне на 50 kHz или 25 kHz.
Посочените технически характеристики се отнасят за неспецифични устройства с малък
обсег на действие, използващи
теснолентова или широколентова модулация.
24,00 – 24,5
GHz

100 mW еквивалентна
изотропно
излъчена
мощност
(e.i.r.p.)

-

-

БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2

122 – 123 GHz

100 mW
e.i.r.p.

-

-

-

244 – 246 GHz

100 mW
e.i.r.p.

-

-

-

Таблица 2. Системи за широколентов пренос на данни (WDTS) и системи за безжичен достъп,
включително локални радиомрежи (WAS/RLANs)
Радиочестотна
лента/
радиочестота

Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост
на полето/максимална плътност на мощността

5150 – 5350 200 mW средна e.i.r.p.
MHz
Максималната спект ра лна п л ът ност на
средната e.i.r.p. се ограничава до 10 mW/MHz
за всяка честотна лента от 1 MHz.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)
В ра д иоче с т о т на лен т а
5250 – 5350 MHz следва да
се използва управление на
мощността на предавателя
(TPC), осигуряващо средно
3 dB намаляване на максималната изходна мощност
на системата.
В случай че не се използва
TPC, максималната средна e.i.r.p. и максималната
плътност на средната e.i.r.p.
се намаляват с 3 dB.

Други ограничения
за използването

Приложим
стандарт

Чес т о т ната лен та е БДС EN 301 893
разпределена за изп о л з в а н е о т WA S/
RLANs.
Разрешава се използването само в закрити помещения или на
борда на въздухоплавателен обект.

С Т Р.
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Радиочестотна
лента/
радиочестота

ДЪРЖАВЕН
Максимална излъчена мощност/максимална напрегнатост
на полето/максимална плътност на мощността

ВЕСТНИК

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)

БРОЙ 12

Други ограничения
за използването

Приложим
стандарт

Чес т о т ната лен та е
разпределена за изп о л з в а н е о т WA S/
RLANs.

-

В ра д иоче с т о т на лен т а
5250 – 5350 MHz следва да
се използват и методи за
ог раничаване на радиосмущенията, гарантиращи
поне описаната в БДС EN
301 893 защита за осигуряване на съвместната работа
със системите за радиоопределяне. Тези методи
следва да осигуряват еднаква вероятност за избор
на даден канал от всички
свободни канали.
17,1 – 17,3 100 mW e.i.r.p.
GHz

-

Таблица 3. Приложения за железопътния транспорт
Радиочестотна
лента/радиочестота

Максимална мощност/ максимална
напрегнатост на
полето/ максимална
плътност на мощността

984 – 7484 kHz 9 dBµA/m на 10 m

516 – 8516 kHz

7 dBµA/m на 10 m

7,3 – 23,0 MHz

- 7 dBµA/m на 10 m

27,090 – 27,10 0 42 dBµA/m на 10 m
MHz
2446 – 2454
MHz

500 mW e.i.r.p.

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)

Други ограничения за използването

Приложим стандарт

Коефициент на запълване: Предаване само БДС EN 300 330-1
< 1 %.
п ри пол у ча ва- БДС EN 300 330-2
не на сигнал от БДС EN 302 608
влак.
Централната
радиочестота е
4234 kHz.
-

Максималната напрегнатост на магнитното поле
е определена за широчина на честотната лента
10 kHz, пространствено
осреднена за всеки 200 m
дължина на железопътната линия.
-

Не се предвижда БДС EN 300 330-1
за нови прило- БДС EN 300 330-2
жения. Работата
на съществуващите приложения се разрешава до 2010 г.
Централната
радиочестота е
4516 kHz.
Предаване само БДС EN 302 609
при наличието
на влакове.
Централната
радиочестота е
13,547 MHz.

Ц е н т р а л н а т а БДС EN 300 330-1
радиочестота е БДС EN 300 330-2
27,095 MHz.
БДС EN 302 608

Канално отстояние: 5 ка- Предаване само БДС EN 300 761
нала, всеки с ширина 1,5 при наличието БДС EN 300 761-1
MHz, в границите на че- на влакове.
БДС EN 300 761-2
стотната лента.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Таблица 4. Пътнотранспортни телематични системи и автомобилни радари с малък обсег на
действие
Радиочестотна лента/
радиочестота

Максимална
мощност/
максимална
напрегнатост
на полето/
максимална
плътност на
мощността

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)

Други ограничения за
използването

Канално отстояние: препоръчителна честотна лента за
системи с ширина на канала
5 MHz с носещи честоти
5797,5 MHz и 5802,5 MHz
и за системи с ширина на
канала 10 MHz с носеща
честота 5800 MHz.
Канално отстояние: препоръчителна честотна лента
за системи с ширина на
канала 5 MHz с носещи
честоти 5807,5 MHz и 5812,5
MHz и за системи с ширина
на канала 10 MHz с носеща
честота 5810 MHz.

Честотната лента е разпределена за използване
от телематични системи
„път – превозно средство“, предимно за сист еми за съби ране на
пътна такса.

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Честотната лента е разпределена за използване от телематични
сис т ем и, разположени в района на пътнотранспортни възли,
предимно за системи
за събиране на пътна
такса.

БДС EN 300 674
БДС EN 300 674-1
БДС EN 300 674-2-1
БДС EN 300 674-2-2
БДС ES 200 674-1
БДС ES 200 674-2

Трябва да се използват
методи за ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват показатели,
поне еквивалентни на методите, описани в хармонизираните стандарти, приети
в съответствие с Директива
1999/5/ЕО. За това е необходимо управление на
мощността на предавателя
(TPC), осигуряващо намаляването є поне с 30 dB.

Че с т о т н а т а л е н т а е БДС EN 302 571
ра зп р еде лен а з а и з ползва не о т ин т елиг ен т н и т р а нс по р т н и
системи „превозно
с р ед с т в о – п р е в о з н о
с р е д с т в о “, „ и н ф р а ст ру кт у ра – превозно
средство“ и „превозно
средство – инфраструктура“.

24,050 – 24,075 100 mW e.i.r.p.
GHz

-

Честотната лента е раз- БДС EN 300 440
пределена за използване
от радари, разположени
на превозно средство.

24,075 – 24,150 0,1 mW e.i.r.p.
GHz

-

Честотната лента е разпределена за използване БДС EN 300 440
от радари, разположени
на превозно средство.

За устройства, монтирани
зад бронята на превозното
средство:
Време на задържане на
всеки 3 ms: ≤ 4 μs/40 kHz.
В допълнение на изискването за максималното време
на задържане се прилага
изискване за минимален
обх ват за чес т о т но мо д ули ране (п ри лож им за
честотно модулиран носещ
сигнал (FMCW) или сигнал
със стъпково изменение на
честотата) или минимална
широчина на лентата от 250
kHz за много кратък период
от време (приложимо за
импулсен сигнал).

Честотната лента е раз- БДС EN 300 440
пределена за използване
от радари, разположени
на превозно средство.

5795 – 5805
MHz

2 W e.i.r.p.
8 W e.i.r.p.

5805 – 5815
MHz

2 W e.i.r.p.
8 W e.i.r.p.

5875 – 5905
MHz

33 dBm (2 W)
максимална
обща излъчена
средна e.i.r.p.
Максима лната спектрална
п л ът ност на
средната e.i.r.p.
се ограничава
до 23 dBm/
MHz.

100 mW e.i.r.p.

Приложим стандарт

EN 300 674
EN 300 674-1
EN 300 674-2-1
EN 300 674-2-2
ES 200 674-1
ES 200 674-2

С Т Р.
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Радиочестотна лента/
радиочестота

ДЪРЖАВЕН
Максимална
мощност/
максимална
напрегнатост
на полето/
максимална
плътност на
мощността

24,150 – 24,250 100 mW e.i.r.p.
GHz

63 – 64 GHz

40 dBm (10 W)
e.i.r.p.

ВЕСТНИК

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)

БРОЙ 12

Други ограничения за
използването

Приложим стандарт

За устройства, монтирани от
външната страна на бронята:
Време на за д ърж а не на
всеки 3 ms: ≤ 3 μs/40 kHz
За устройства, монтирани
зад бронята или от външната страна на бронята на
превозното средство:
Време на за д ърж а не на
всеки 40 ms: ≤ 1 μs/40 kHz.
В допълнение на изискването за максималното време
на задържане се прилага
изискване за минимален
обхват за честотно модулиране (приложим за честотно модулиран носещ
сигнал (FMCW) или сигнал
със стъпково изменение на
честотата) или минимална
широчина на лентата от 250
kHz за много кратък период
от време (приложимо за
импулсен сигнал).
Честотната лента е раз- БДС EN 300 440
пределена за използване
от радари, разположени
на превозно средство.
-

Честотната лента е разпределена за използване
от интелигентни транспортни системи „превозно средство – превозно
средство“ и „път – превозно средство“.

-

Таблица 5. Устройства с малък обсег на действие за радиоопределяне
Радиочестотна
лента/радиочестота

30 MHz – 12,4
GHz

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността

Допълнителни
параметри (разпределение на
каналите и/или
достъп до канала
и правила за заемането му)

Максималната спектрална плътност на средната
e.i.r.p. се ограничава до:
-65 dBm/MHz под 230
MHz;
-60 dBm/MHz в честотна
лента 230 – 1000 MHz;
-65 dBm/MHz в честотна
лента 1000 – 1600 MHz;
-51,3 dBm/MHz в честотна
лента 1600 – 3400 MHz;
-41,3 dBm/MHz в честотна
лента 3400 – 5000 MHz;
-51,3 dBm/MHz в честотна
лента 5000 – 6000 MHz;
-65 dBm/MHz над 6000
MHz.

Максималната
спектрална плътност на средната
e.i.r.p. се ограничава до -75 dBm/
kHz в честотни
ленти 1164 – 1215
MHz и 1559 – 1610
MHz.

Други ограничения за използването

Приложим стандарт

Честотната
БДС EN 302 066-1
лента е разБДС EN 302 066-2
пределена за
използване от
GPR/WPR.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Допълнителни
параметри (разпределение на
каналите и/или
достъп до канала
и правила за заемането му)

Други ограничения за използването

-

-

9,500 – 9,975 GHz 25 mW e.i.r.p.

-

-

10,5 – 10,6 GHz

500 mW e.i.r.p.

-

-

13,4 – 14,0 GHz

25 mW e.i.r.p.

-

-

-

-

Радиочестотна
лента/радиочестота

9,2 – 9,5 GHz

Максимална излъчена
мощност/максимална
напрегнатост на полето/
максимална плътност на
мощността
Максималната пикова
мощност се ограничава до:
-44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в
честотна лента 30 – 230
MHz;
-37,5 dBm/120 kHz e.r.p. в
честотна лента 230 – 1000
MHz;
-30 dBm/MHz e.i.r.p. в честотна лента 1000 – 18 000
MHz.
25 mW e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.

Приложим стандарт

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

440-1
440-2
440-1
440-2
440-1
440-2
440-1
440-2
440-1
440-2

Таблица 6. Устройства с малък обсег на действие за управление движението на радиоуправляеми модели
Радиочестотна лента/радиочестота

Максимална излъчена
мощност/
максимална
напрегнатост
на полето/
максимална
плътност на
мощността

34,995 – 35,225 MHz 100 mW e.r.p.

40,660
40,670
40,680
40,690

–
–
–
–

40,670
40,680
40,690
40,700

MHz 100 mW e.r.p.
MHz
MHz
MHz

Допълнителни параметри (разпределение на
каналите и/или достъп
до канала и правила за
заемането му)

Други ограничения Приложим станза използването
дарт

Канално отстояние: 10 kHz. Честотната лента е
разпределена само
з а ле т я щ и ра д ио управляеми модели.
Канално отстояние: 10 kHz.
-

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3

Таблица 7. Индуктивни приложения
Допълнителни параметри Други ограничения
(разпределение на канализа използването
те и/или достъп до канала
и правила за заемането му)
Изисквания за достъп до
спектъра и за ограничаване
на радиосмущенията
9 – 90 kHz
72 dBµA/m на 10 m
със спад на напрегнатостта на магнитното
поле 3 dB/oct на 30
kHz
119 – 135 kHz 66 dBµA/m на 10 m
със спад на напрегнатостта на магнитното
поле 3 dB/oct на 119
kHz
Радиочестотна лента/радиочестота

Максимална излъчена мощност/
напрегнатост на
полето/плътност на
мощността

Приложим стандарт

БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2

БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
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Таблица 8. Радиомикрофони и спомагателни слухови устройства
Радиочестотна
Максимална
Допълнителни
лента/радиочес- излъчена мощ- параметри (разтота
ност/максималпределение на
на напрегнатост каналите и/или
на полето/мак- достъп до канасимална плът- ла и правила за
ност на мощзаемането му)
ността
29,7 – 47,0 MHz

10 mW e.r.p.

174,000 – 174,015 2 mW e.r.p.
MHz

Други ограничения за използването

Приложим
стандарт

Канално отсто- Честотната лента е разпре- БДС EN 300 422
яние: 50 kHz.
делена за устройства с въз- БДС EN 300 422-1
можност за пренастройване БДС EN 300 422-2
в границите на лентата.
Канално отсто- Честотната лента е разпре- БДС EN 300 422
яние: до 50 kHz. делена за слухови апарати БДС EN 300 422-1
за хора с увреден слух.
БДС EN 300 422-2

174 – 216 MHz

50 mW e.r.p.

-

Честотната лента е разпре- БДС EN 300 422
делена за радиомикрофони с БДС EN 300 422-1
възможност за пренастрой- БДС EN 300 422-2
ване в границите на лентата.

470 – 862 MHz

50 mW e.r.p.

-

Честотната лента е разпре- БДС EN 300 422
делена за радиомикрофони с БДС EN 300 422-1
възможност за пренастрой- БДС EN 300 422-2
ване в границите на лентата.

863 – 865 MHz

10 mW e.r.p.

-

-

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301
301

422
422-1
422-2
357
357-1
357-2

1785 – 1795 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p. за
ра д иом и к р о ф о ни, предназначени за прикрепване и носене върху
човешкото тяло

-

-

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
840-1
840-2

1795 – 1800 MHz 20 mW e.i.r.p.
5 0 mW e . i . r. p .
за ус т ройс т ва,
п р ед на значен и
за п рик репване
и носене върх у
човешкото тяло

-

-

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN

300
300
300
301
301

422
422-1
422-2
840-1
840-2

Таблица 9. Приложения за радиочестотна идентификация
Радиочестотна Максимална излента/радиочес- лъчена мощност/
тота
максимална
напрегнатост на
полето/максимална плътност
на мощността
2446 – 2454 MHz 500 mW e.i.r.p.

Допълнителни
параметри (разпределение на
каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)

Други ограничения за използването

Приложим стандарт

-

-

БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2

от 500 mW до 4 W К о е ф и ц и е н т н а Използването на устройства
e.i.r.p.
запълване: ≤ 15 %. с мощност над 500 mW e.i.r.p.
се ограничава в закрити помещения и коефициент на
запълване ≤ 15 % за всеки
период от 200 ms.
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Радиочестотна Максимална излента/радиочес- лъчена мощност/
тота
максимална
напрегнатост на
полето/максимална плътност
на мощността
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Допълнителни
параметри (разпределение на
каналите и/или
достъп до канала и правила за
заемането му)
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Други ограничения за използването

Приложим стандарт

Устройствата с мощност над
500 mW e.i.r.p. следва да използват FHSS модулация и
автоматично управление на
мощността (APC), осигуряващо намаляване на излъчената мощност до максимална
500 mW e.i.r.p. в случай на
преместване и използване
на устройството на открито.

Таблица 10. Безжични аудиоприложения
Радиочестотна Максимална излента/радиочес- лъчена мощност/
тота
максимална напрегнатост на полето/максимална
плътност на мощността
864,8 – 865 MHz 10 mW e.r.p.

1795 – 1800 MHz 20 mW e.i.r.p.

Допълнител- Други ограничения за използни параметри
ването
(разпределение
на каналите и/
или достъп до
канала и правила за заемането му)
Канално отсто- Теснолентовите аналогови усяние: 50 kHz.
тройства за гласови приложения
следва да използват само тази
честотна лента.
Устройствата следва да имат
възможност за изключване на
излъчването на носеща честота
при липса на манипулация.
Устройствата следва да имат
възможност за изключване на
излъчването на носеща честота
при липса на манипулация.

Приложим
стандарт

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3

БДС EN 301 357
БДС EN 301 357-1
БДС EN 301 357-2

“

2. В т. 5 таблица 2 се изменя така:
„Таблица 2. Радиосъоръжения, работещи под контрола на наземни обществени електронни
съобщителни мрежи
Радиочестотна лента

411 – 414 MHz
421 – 424 MHz

Допълнителни регулаторни
параметри

Други ограничения

Приложим стандарт

Всички останали параметри се опре- Приложение: за краен БДС EN 303 035-1
делят от оператора на обществената потребител.
БДС EN 303 035-2
електронна съобщителна мрежа.

410 – 430 MHz
450 – 470 MHz

Всички останали параметри се опре- Приложение: за краен БДС EN 301 526
делят от оператора на обществената потребител.
електронна съобщителна мрежа.

1900 – 1980 MHz
2010 – 2025 MHz
2110 – 2170 MHz

Всички останали параметри се опре- Приложение: за краен БДС EN 301 908-1
делят от оператора на обществената потребител.
БДС EN 301 908-2
електронна съобщителна мрежа.
БДС EN 301 908-6

3400 – 3600 MHz
3600 – 3800 MHz

Всички останали параметри се опре- Приложение: за краен БДС EN 302 326-1
делят от оператора на обществената потребител.
БДС EN 302 326-2
електронна съобщителна мрежа.
БДС EN 301 390
БДС EN 302 623

3. В забележка 1 думите „и таблица 3“ се заличават.
1314

Председател: В. Божков

“
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НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и
съхраняване на разплащателните ведомости
на прекратени осигурители без правоприемник (обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 40 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава нова алинея 3 със
следното съдържание:
„(3) Не се приемат и съхраняват документи
по чл. 1 на осигурители, които имат правоприемник. В случай на спор между няколко осигурители относно правоприемството контролните
органи на НОИ издават задължителни предписания за приемане на документите по чл. 1 на
тази страна по спора, която е правоприемник
на прекратения осигурител.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. за търговските дружества и кооперациите за дата на прекратяване на дейността се
счита датата, на която е вписан ликвидатор в
търговския регистър, за юридическите лица с
нестопанска цел – датата, на която е вписан
ликвидатор в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел към окръжния съд по седалище
и адрес на управление на юридическото лице с
нестопанска цел, а за банките и застрахователите – датата на решението за определяне на
ликвидатор от органа по Закона за кредитните
институции или Кодекса за застраховане;“.
§ 3. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
„(4) Към заявлението-декларация се прилагат:
1. за прекратените юридически лица с нестопанска цел – удостоверения от регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел към
съответния окръжен съд или заверени копия на
съдебни решения, документ за първоначална
регистрация, пълномощно при представяне на
заявлението от упълномощено лице, както и
други документи, удостоверяващи правомощията на заявителя;
2. обстоятелствата по прекратяване на регистрацията на осигурителите, както и документите
за първоначална регистрация на търговските
дружества и кооперациите се проверяват от
служител в сектор „Осигурителен архив“ в
интернет сайта на търговския регистър.“
§ 4. В чл. 7, ал. 2 се създава второ изречение:
„В случай че е сключен договор за обработка
на документи по чл. 1, извършената работа
се заплаща по цени, определени с тарифа от
управителя на НОИ.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 изречение второ придобива следния вид:
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„Физическите лица – осигурители, предават
документите в ТП на НОИ по постоянен адрес,
а едноличните търговци – по постоянния си
адрес или по седалището им.“
§ 6. В чл. 21 след думите „Приемо-предавателният протокол“ се добавят думите „се
изготвя в три екземпляра, които се подписват“.
Думите „се подписва“ се заличават.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В алинея 2 се добавя изречение второ:
„За издаване на удостоверението се извършва
проверка в регистъра на осигурените лица и
трудовите договори.“
2. В алинея 4 в края на първото изречение
се добавя:
„, освен в случаите по ал. 2.“
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Приемо-предавателните протоколи
се систематизират в ТП на НОИ и в архивохранилището, като за целта се оформя досие на
осигурителя според утвърдената номенклатура
на делата в РУ „СО“.“
§ 9. В 24, ал. 3 на края се добавя: „, и се
съхранява 50 години.“
§ 10. В чл. 30, ал. 1 се създава второ изречение:
„Издадените документи за осигурителен стаж
и доход се завеждат чрез деловодна регистрационна програма на НОИ.“
§ 11. В чл. 32, ал. 1, изречение второ думата „Молбата“ се заменя със „Заявлението“.
След думата „архивохранилището“ се добавя
„, като се завежда в деловодната регистрационна програма на НОИ“.
§ 12. Навсякъде в инструкцията думите
„молба“ или „писмена молба“ се заменят със
„заявление“, съответно „писмено заявление“.
§ 13. Навсякъде в инструкцията думите
„входящо-изходящ дневник“ се заменят с „деловодна регистрационна програма на НОИ“.
Управител: Хр. Митрева
1510

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № РД-259 от 2008 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от
държавните служители в Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДВ, бр. 67 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следното изменение
и допълнение:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Платеният годишен отпуск може да се
отложи по реда на чл. 15.“
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§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за главния секретар, директорите на
специализираните дирекции и специализираните административни дирекции, ръководителя
на звено „Вътрешен одит“ и служителите от
структурното звено „Финансови контрольори“ – от председателя на ДАНС, а в негово
отсъствие – от заместник-председател на ДАНС,
оправомощен да го замества;“
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се отменя;
г) точка 5 се изменя така:
„5. за служителите от специализираните
дирекции, специализираните административни
дирекции и териториалните дирекции – от директора на съответната дирекция, а в негово
отсъствие – от държавния служител, оправомощен да го замества, а за служителите от звено
„Вътрешен одит“ – от ръководителя на звеното“.
2. В ал. 2 думите „приложения № 1, 2, 3, 4
или 5“ се заменят с „приложения № 1, 2 или 5“,
а думите „дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР)“
се заменят със „специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ (САДЧР)“.
3. В ал. 3 думите „дирекция „Правно-нормативна дейност“ (ДПНД)“ се заменят със
„специализирана административна дирекция
„Правно-нормативна дейност“ (САДПНД)“, а
абревиатурата „ДЧР“ се заменя със „САДЧР“.
4. В ал. 4 думите „дирекция „Човешки
ресурси“ се заменят със „специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“,
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„и правото по чл. 75 ЗДАНС“ се заличават.
5. В ал. 6 абревиатурата „ДЧР“ се заменя
със „САДЧР“, а думите „дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността“
(ДФСУС)“ се заменят със „специализирана административна дирекция „Финансово-стопанска
и управление на собствеността“ (САДФСУС)“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „директор на
дирекция (териториална дирекция)“ се заменят с „директор на специализирана дирекция,
специализирана административна дирекция
или териториална дирекция“, а думите „или
по-висока“ се заличават.
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§ 4. В чл. 10 думите „копие от заявлението
или заповедта“ се заменят с „екземпляр от
заявлението или заповедта“, а думите „дирекция „Финансово-стопанска и управление на
собствеността“ се заменят със „специализирана
административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността“.
§ 5. В чл. 11, ал. 4 абревиатурите „ДЧР“ и
„ДФСУС“ се заменят с абревиатурите „САДЧР“
и „САДФСУС“.
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ползването на платения годишен
отпуск може да се отложи от:
1. съответния орган по чл. 4, ал. 1 – когато
нуждите на службата налагат;
2. държавния служител, когато ползва друг
вид отпуск или по негово искане, със съгласието
на съответния орган по чл. 4, ал. 1.
(2) В случай на отложен платен годишен
отпуск отпускът за настоящата календарна
година се ползва едва след ползването на отложения отпуск – хронологично по годината
на придобиването правото на отпуск.
(3) Неизползваният платен годишен отпуск
може да се ползва от държавния служител до
прекратяване на служебното му правоотношение.“
§ 7. В чл. 16 абревиатурата „ДЧР“ се заменя
със „САДЧР“.
§ 8. Параграф 1 се отменя.
§ 9. В приложения № 1, 2 и 5 изреченията
„На основание чл. 75 ЗДАНС, моля да ми бъде
изплатена полагащата се сума за пътуване до...“
и „Служителят....................................................
(е/не е)

ползвал правото си по чл. 75 ЗДАНС.“ се заличават, а абревиатурата „ДЧР“ се заменя с
абревиатурата „САДЧР“.
§ 10. Приложения № 3 и 4 се отменят.
§ 11. В приложение № 5 след думите „директор на дирекция“ в скоби се добавя „ръководител на звено „Вътрешен одит“, а след
думите „Господин директор“ в скоби се добавя
„Господин ръководител“.
Председател: Цв. Йовчев
1569
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 13 януари 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна професионална гимназия по мода и
моден дизайн „Богоя“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-44 от 09.05.1996 г. (ДВ, бр. 55 от 1996 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-17 от
03.07.1997 г. (ДВ, бр. 58 от 1997 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-54 от 03.06.1998 г.
(ДВ, бр. 71 от 1998 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-190 от 14.09.2000 г. (ДВ, бр. 84
от 2000 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-155 от 30.09.2004 г. (ДВ, бр. 93 от 2004 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-171 от
19.11.2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.), както следва:
Думите: „ЕТ Богоя 90 – Милка Кънева“ се
заменят с думите: „Богоя – М“ – ЕООД“.
Министър: С. Игнатов
1340
ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 13 януари 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж по спорт и здраве – Дупница, изменям Заповед № РД-14-62 от
05.06.2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-242 от 17.07.2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-168 от 28.12.2009 г. (ДВ, бр. 7
от 2009 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-16 от 15.03.2010 г. (ДВ, бр. 28 от 2010 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-157 от
24.11.2010 г. (ДВ, бр. 97 от 2010 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Десислава Иванова Стоянова“ се
изменят с думите: „Училището се управлява и
представлява от Петя Йорданова Арбова.“
Министър: С. Игнатов
1570

ЗАПОВЕД № РД-14-4
от 13 януари 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж по мениджмънт в
туризма, ресторантьорството и хотелиерството
„Интербизнес“ – София, изменям Заповед № РД14-122 от 25.07.2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-14-151 от
17.07.2006 г. (ДВ, бр. 64 от 2006 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-15 от 24.03.2008 г.
(ДВ, бр. 39 от 2008 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-144 от 20.10.2009 г. (ДВ, бр. 89
от 2009 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-144 от 05.10.2010 г. (ДВ, бр. 83 от 2010 г.),
както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Евгения Димитрова Антонова“
се изменя с „Училището се управлява и представлява от Анета Михайлова Пернишка-Герова“.
1571

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 72
от 16 декември 2010 г.
за удължаване с 2 години срока на Разрешение
№ 38 от 05.10.2007 г. за проучване на подземни
богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните
богатства в площ „Момин брод“, общини Лом,
Медковец и Якимово, област Монтана
На основание чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства и
Разрешение № 38 от 05.10.2007 г. разрешавам:
1. Да се удължи с 2 години срокът на Разрешение № 38 от 5 октомври 2007 г. с титуляр
„Енемона“ – АД, търговско дружество с ЕИК
020955078, със седалище и адрес на управление
гр. Козлодуй, област Враца, Република България.
2. Разрешението за удължаване на срока
на разрешението за проучване влиза в сила от
19.10.2010 г.
3. Размерът на площта е 184,3 кв. км. Границите на площта са определени с координати
на граничните точки съгласно приложението,
неразделна част от допълнително споразумение
към договора за проучване.
4. За срока на удължението титулярят на
разрешението „Енемона“ – АД, се задължава да
извърши геологопроучвателни работи по видове
и обеми съгласно работна програма – неразделна
част от допълнително споразумение към договора
за проучване.
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5. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение към т. 3
Координати на „Момин брод“
№
точка

X – 70

Y – 70

1

8491510.00

4762285.00

2

8494210.00

4763870.00

3

8496555.00

4764935.00

4

8497810.00

4765280.00

31

8498424.80

4765640.86

32

8499374.34

4765292.94

33

8499620.48

4765041.58

34

8499483.08

4764462.09

35

8499514.97

4764014.91

36

8499388.13

4763517.44

37

8499554.98

4763014.71

38

8499436.07

4762527.83

39

8499415.24

4761482.64

40

8499845.99

4760895.68

41

8499533.05

4760235.04

42

8499517.78

4759973.63

8

8499830.00

4760220.00

9

8510650.00

4755065.00

10

8511230.00

4752470.00

11

8499790.00

4748065.00

13

8495220.00

4752170.00

14

8494640.00

4754550.00

30

8495395.00

4756102.00

20

8496681.10

4756966.70

21

8495801.80

4757175.00

22

8495289.84

4757042.47

12

8492635.00

4754550.00

15
1639

8489480.00

4759335.00

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1252
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 60 от заседание, проведено
на 13.12.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 99 от Закона за
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защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 11-4512 от 8.11.2010 г., издаден
от Изпитвателен център „Алми Тест“ – София,
удостоверяващ, че детска проходилка, търговска марка CASAUL ®, модел Discovery, страна
на произход: Турция, предназначена за деца до
6 месеца, до 12 кг, изработена от пластмаса с
метална конструкция на сгъване и с текстилна
седалка, върху която има надпис: CASAUL ®,
както и поставен занимателен борд с играчки,
звуци и светлини, стоката е в картонена кутия и
е придружена с инструкции за ползване на чужд
език, не отговаря на изискванията на БДС EN
1273 „Предмети за отглеждане на малки деца.
Проходилки за бебета“ по показател „Статична
якост“. Така проектирана, проходилката представлява сериозен риск и съществува опасност
от нараняване при малки деца, поради това че
при провеждане на изпитването играчката се е
счупила, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детска
проходилка, търговска марка CASAUL ®, модел
Discovery, страна на произход: Турция, предназначена за деца до 6 месеца, до 12 кг, изработена
от пластмаса с метална конструкция на сгъване
и с текстилна седалка, върху която има надпис:
CASAUL ®, както и поставен занимателен борд с
играчки, звуци и светлини, стоката е в картонена
кутия и е придружена с инструкции за ползване
на чужд език, като стока, опасна за здравето и
безопасността на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
1577
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 682
от 2 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 19,
ал. 1, т. 4 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3 и чл. 130 ЗУТ
и протокол на РЕСУТ при район „Панчарево“
№ 30 от 17.11.2009 г., т. 1, Столичният общински
съвет реши:
1. Приема проект за изменение на плана за
регулация на с. Кривина, кв. 18 – създаване на
улица тупик с о.т. 37а – о.т. 37б с напречен профил
3,50 м по кафявите линии, цифри и букви – разделяне на УПИ I-139 на два самостоятелни УПИ
I-139 и ХІV-139 по зелените линии, цифри и щрихи
съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
с. Кривина, кв. 18, за УПИ I-139 и XIV-139 с корекциите във виолетов цвят съгласно протокол
от ОЕСУТ № ЕС-Г-115 от 8.12.2009 г., т. 10.
Решението може да се обжалва чрез район
„Панчарево“ пред Административния съд – София, в 14-дневен от уведомяването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
1341

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1184
от 20 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти, представляващи:
незастроен УПИ ІІ – „За обществено обслужване“ от кв. 329-А по ПУП на гр. ВеликоТърново;
незастроен УПИ І – „За производствени и складови дейности“ от кв. 2 по ПУП на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона; незастроен
УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени
дейности“ от кв. 4 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за имотите по установения от закона ред
и приетите решения от общинския съвет.
1322

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1185
от 20 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищни имоти в с. Русаля, представляващи: „Застроен УПИ І от кв. 30 по плана на
с. Русаля заедно с построени в него сгради (бивше
училище и пристройка)“ и „Застроен УПИ І от
кв. 67 по плана на с. Русаля заедно с построена
в него сграда (бивше училище)“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите,
сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания и поемане
на менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за имотите по установения от закона ред
и приетите решения от общинския съвет
1323

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 194
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин,
одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация на с. Новоселци, община Видин.
1342

Председател: Св. Славчев

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 24
от 29 януари 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура, представляваща трасе
на подземен електропровод за високо напрежение, засягащ ПИ № 011069, землище с. Божурец,
по следното трасе: ПИ № 011020 – полски път,
№ 101 – пасище, мера – землище с. Божурец, и
№ 2 и № 3 – землище с. Топола.
1511

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 994
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложената ел. схема за захранване на ПИ
№ 000197 от КВС, с. Христо Даново, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ № 000197 да се
образуват УПИ 000197-1 – за фотоволтаична централа, УПИ 000197-2 – за фотоволтаична централа, УПИ 000197-3 – за фотоволтаична централа,
УПИ 000197-4 – за фотоволтаична централа, и
УПИ 000197-5 – за фотоволтаична централа, в
землището на с. Христо Даново и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
1512

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 995
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124,
ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените В и К и ел. схеми за захранване
на ПИ № 701.1884 по плана на новообразуваните
имоти, местност Бадемлика, землище гр. Карлово, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ № 701.1884 по
плана на новообразуваните имоти, местност
Бадемлика, землище гр. Карлово, да се образува
УПИ 1884 – жилищно строителство и застрояване
в него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена
зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
1514

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 707
от 24 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Подземен ел. кабел 20 kV“ за
ПИ № 051054, местност Пармъксъза, по КВС на
с. Стоил Войвода, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Нова Загора до Административния съд – Сливен.
Председател: С. Стойчев
1515
РЕШЕНИЕ № 708
от 24 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV
„Пъдарево“ до БКТП (нов) в имот № 000206
по КВС на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Нова Загора до Административния съд – Сливен.
1516

Председател: С. Стойчев

1513
РЕШЕНИЕ № 996
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „За елементите
на техническата инфраструктура (водопровод и
електропровод) за захранване на поземлен имот
701.1884 по плана на новообразуваните имоти,
местност Бадемлика, в землището на гр. Карлово, преминаващо през имот 701.533 – полски
път, публична общинска собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-21
от 25 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект (оптична
кабелна линия), преминаваща през землище на
с. Величково, община Пазарджик (общински път
IV клас – ПИ № 000342 и ПИ № 000345), и землище на с. Памидово, община Лесичово (общински
път IV клас – ПИ № 000036), област Пазарджик.
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Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, на основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Областен управител: Д. Баксанов
1343
ЗАПОВЕД № ТУ-25
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и протокол
от 22.12.2010 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията на област Пазарджик
нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект (електропровод
20 kV) за захранване на ПИ № 167017 в землището
на с. Сбор, община Пазарджик, от подстанция
„Попинци“ (20/110 kV) в землището на с. По
пинци, община Панагюрище, област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Пазарджик
пред Административния съд – Пазарджик, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Областен управител: Д. Баксанов
1592

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 208
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите разисквания
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел на „Телекабел“ – АД, Пазарждик
преминаващ през землищата на селата Мало
Конаре, Пищигово и Черногорово в сервитута на
републикански път ІІІ-8003, през автомагистрала
„Тракия“ и полски пътища, съгласно приложения
проект.
Председател: Г. Йорданов
1536

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 170
от 12 ноември 2010 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет при Община „Марица“ – област Пловдив,
одобрява общия устройствен план на община
„Марица“ – област Пловдив, с правила и нормативи за прилагането му, които са неразделна
част от него.
Председател: Пл. Петков
1318

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1670
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 48 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.

ВЕСТНИК
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Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 311003 в местността Шатовица,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Станислав Добринов Брейчев, при обособена устройствена зона – нискоетажно жилищно
строителство (Жм) с показатели: плътност на
застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; височина на сградите – до 10 м;
минимална озеленена площ – 40 %.
1345

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1673
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 48 на ПК по „Устройство
на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – изменение на плана за застрояване
на поземлен имот № 208001 в местността Гушевица,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на „Беар пропъртис“ – ООД, състоящо се в промяна предназначението на имота от рекреационна
устройствена зона с отреждане „За ваканционно
селище“ в устройствена зона със специално предназначение – „За фотоволтаичен генератор“.
1346

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1674
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 48 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 139006 в местността Над
лъжовци, землище с. Ковачевци, община Самоков, собственост на Юлиян Михайлов Димов,
за изграждане на две едноетажни сгради при
обособена устройствена зона – вилна зона (Ов) с
показатели: плътност на застрояване – до 40 %;
коефициент на интензивност – до 0,8; височина
на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %.
1347

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1684
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 49 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 235004 в местността Завоите,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Иван Петров Гамалов и Димитър Иванов
Топчийски, за изграждане на две вилни сгради
при обособена устройствена зона – вилна зона
(Ов) с показатели: плътност на застрояване – до
40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена
площ – 50 %.
1348

Председател: Л. Янкова

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1686
от 23 декември 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 49 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 269002 в местността Могилите,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Димитър Иванов Топчийски, за изграждане
на вилна сграда при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов) с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
1349
РЕШЕНИЕ № 1687
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 49 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване
на поземлен имот № 253020 в местността Дърварски път, землище с. Алино, община Самоков,
собственост на Надка Георгиева Гамалова, за
изграждане на вилна сграда при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов) с показатели:
плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на
интензивност – до 0,8; височина на сградите – до
7 м; минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
1350
РЕШЕНИЕ № 1688
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 49 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 268003 в местността Могилите,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Надка Георгиева Гамалова, за изграждане
на вилна сграда, при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов) с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
1351
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4. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.01.2011 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:
Подуправител
на БНБ:
К. Христов

Хил. лв.
5676392
2450607
15780534
23907533
7793698
5595361
4814327
599071
5105076
23907533

Гл. счетоводител
на БНБ:
Сн. Деянова

Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.01.2011 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал
Всичко пасиви
Подуправител
на БНБ:
Д. Костов
1629

Хил. лв.
35800
0
1458994
192833
10298
5105076
6803001
0
2716920
14735
2731655
20000
3758898
292448
4071346
6803001

Гл. счетоводител
на БНБ:
Сн. Деянова
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107. – Гаранционният фонд, София, на основание чл. 311ж, т. 5 от Кодекса за застраховането
обнародва:
Годишен финансов отчет за дейността на
обезпечителния фонд за 2010 г.
I. ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
Съдържание

текуща година
2010

пред
ходна
година
2009

Др. пар. пост. – чл.311з,
т. 5 във вр. с § 146, ал. 2
ПЗР ЗИД на КЗ

5.

Парични потоци от финансовата дейност

495

106

6.

Парични наличности в
края годината (1+2+3+4)

13589

7689

4002

4069

2.

Приходи от застрахователи (чл. 311и, т. 1 и 2
от Кодекса за застраховането)

1509

1408

3.

Фи на нсови п ри ход и
(приходи от лихви)

495

106

4.

Др.прих. – чл. 311з, т. 5
във вр. с § 146, ал. 2 ПЗР
ЗИД на КЗ

2000

6006

7583

II.

РАЗХОДИ

2.1.

Разход и за дей нос т та
(изплатени гарантирани
размери на застрахователни вземания по задължителна застраховка
„Гра ж данска отговорност“ и „Злополука“)

106

391

2.1.1. Р а з х о д и – и з п л а т е н и
су м и на по т реби т ел и
на Меж д у народна застрахователна компания
„Европа“ – АД

12

200

2.1.2. Р а з х о д и – и з п л а т е н и
су м и на по т реби т ел и
на застрахователна компания „Хилдън“ – АД

94

191

ОБЩО РАЗХОДИ

106

391

5900

7192

II. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Наименование на парич- Сума в
ните потоци
текуща
година
2010
2

3

хил. лв.
предходна
година
2009
4

1.

Парични наличности в
началото на годината

7689

497

2.

Парични постъпления
от застрахователи

5511

5477

-106

4

4.

Приходи от застрахователи (чл. 311и, т. 3 и 4
от Кодекса за застраховането)

1

3

Сума в хил. лв.

1.

Резултат от дейността
на фонда

2
Парични плащания за
гара н т и ра н и ра змери
на застрахователни вземания

ПРИХОДИ

III.

1

БРОЙ 12

3.

I.

ОБЩО ПРИХОДИ

ВЕСТНИК

-391

2000

Гл. счетоводител:
В. Георгиева
Изп. директор и председател на
Управителния съвет: Б. Михайлов

1533
25. – Военната академия „Г. С. Раковски“,
София, обявява конкурси за цивилни служители
за: доцент по 05.12.01 организация и управление
на въоръжените сили (учебна дисциплина ЯХБЗ и
Е на войските в боя и операцията) – един; главни
асистенти по: 05.02.24 организация и управление
извън сферата на материалното производство
(учебни дисциплини военни аспекти на националната сигурност, управление при извънредни
ситуации, рискове и заплахи за населението и
критичната инфраструктура, защита на населението и националното стопанство) – един; 05.12.01
организаци я и у п равление на въоръжени те
сили (учебни дисциплини основи на морската
сигурност, правна регламентация на морските
операции) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита
на класифицирана информация. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-567.
1568
4. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за частта извън урбанизираната територия
на селата Бабяк, Дагоново, Горно Краище, Лютово
и Краище, община Белица, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград,
само относно несъответствие с данните от картата на възстановената собственост, ползвана при
създаването им.
1324
5. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
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имоти за землищата на гр. Банкя, с. Иваняне и
с. Клисура, район „Банкя“, и за район „Сердика“,
които са в Службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
1325
11. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от януари до декември 2010 г. са сключени следните продажби:
„Пролет ГО“ – ООД, Горна Оряховица, с 20 %
общинско участие, представляващи 620 дяла,
продадено чрез публичен търг с явно наддаване
на „Лиона“ – ЕООД, София, при цена 187 600
лв., изплатени напълно при условията на разсрочена схема на плащане; производствен цех,
ІІ ет. (източно крило), обособена част от комбинирана сграда на два етажа, със застроена площ
на производствения цех 187,60 кв. м и застроена
площ на стълбище от първия етаж 16,80 кв. м,
намиращ се в кв. 20, УПИ VІ по плана на с.
Янтра, чрез публичен търг с явно наддаване на
Владимир Иванов Грошков от с. Янтра при цена
15 845 лв., изплатени напълно от купувача при
подписване на договора.
1535
82. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през декември 2010 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот:
УПИ Х „За ОДО“ в кв. 6 по плана на с. Копринка,
община Казанлък, заедно с построената в него
сграда по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на ЕТ
„СИТ – 90 – Стойно Тонев“, с. Копринка, община
Казанлък, за 30 300 лв. без ДДС, платени изцяло
към момента на подписване на приватизационния договор.
1520
2. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Пътна връзка“ за ПИ 039004 по
КВС на землище гр. Аксаково, Община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план
засяга поземлени имоти по КВС на землище
гр. А ксаково: 000102 – меж дуселищна пътна
транспортна мрежа, и 000105 – полски път, на
Община Аксаково. Планът се намира в сградата
на общинската администрация Аксаково и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Аксаково.
1295
2а. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външно ел. захранване на малка
електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ
025012 по КВС на землище с. Новаково, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Новаково: 025035 – полски път на община
Аксаково, и 025012 – нива на „Креатив Инвест
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Груп“ – ООД, с дължина на трасето 190,47 м.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани
лица могат да се запознаят с него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Аксаково.
1296
2б. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване
на базова станция на „GLOBUL“ № 4247“ в ПИ
№ 044020 по КВС на землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна. Подробният
устройствен план засяга поземзлени имоти по
КВС на землище гр. Аксаково: 000322 – полски
път на община Аксаково, 045032 – полски път на
община Аксаково, 044017 – нива на Деян Донев
Иванов, 044026 – нива на Димитър Панайотов
Петков, 044025 – нива на Петко Панайотов Петков, 044014 – овощна градина на Димитричка
Василева Арутюнян, 044013 – овощна градина
на наследниците на Дена Стоянова Георгиева,
044012 – овощна градина на наследниците на Георги Карамфилов Петров, 044011 и 044021 – овощна
градина на наследниците на Димитричка Стоянова
Вълчева, с дължина на трасето 357 м. Планът се
намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл.
128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Аксаково.
1297
4. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ 000207 по КВС на землище с.
Въглен, община Аксаково, област Варна, с отреждане на имота за изграждане на депо за неопасни
отпадъци с хигиеннозащитна зона от 1000 м, с
което се засягат имоти, попадащи в масиви 24,
25, 26, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 в землище с. Въглен,
както и имоти в масиви 22, 25, 26, 43, 44, 45, 46,
47 и 48 в землище с. Яребична, община Аксаково. Планът се намира в сградата на общинската
администрация и всички заинтересувани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на общината.
1545
4а. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външно ел. захранване, започващо от съществуващ трафопост МТП“ за ПИ
000207 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище
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с. Въглен: 000207 – яма на община Аксаково,
000211 – ведомствен път на община Аксаково, и
000212 – депо за битови отпадъци(сметище) на
община Аксаково, с дължина на трасето 293,10
м. Планът се намира в сградата на общинската
администрация и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до кмета на общината.
1546
4б. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод, започващ от съществуващ водоем“ за
ПИ 000207 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Въглен: 000207 – яма на община Аксаково,
000211 – ведомствен път на община Аксаково, и
000212 – депо за битови отпадъци(сметище) на
община Аксаково, с дължина на трасето 258,18м.
Планът се намира в сградата на общинската
администрация и всички заинтересовани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до кмета на общината.
1547
4в. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Вътрешноведомствен път
(подход към новото депо)“, находящ се в ПИ
038012 по КВС на землище с. Въглен, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Въглен: 000207 – яма на община Аксаково,
000212 – депо за битови отпадъци(сметище) на
община Аксаково, и 038012 – изоставени орни
земи на община Аксаково. Планът се намира в
сградата на общинската администрация и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината.
1548
89. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за „Напорен тръбопровод и изтичало към МВЕЦ на р.
Ощавска“. Трасето на напорния тръбопровод и
изтичалото преминава през поземлени имоти с
идентификатори 000005, 000015, 000286 и 000527,
000528 и 000532, намиращи се в землището на
с. Ощава, община Кресна, област Благоевград,
и поземлени имоти с идентификатори 000161,
000241, 000242 и 000244 в землището на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 55, ет. 5,
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в сградата на областната администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да се
подават до областната администрация в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1549
12. – Общинската служба по земеделие – Благоеврад, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ
съобщава, че е изготвен план за обезщетяване на
собствениците със земя за землища Благоеврад
(ЕКАТТЕ 04279), с. Бело поле (ЕКАТТЕ 03664),
с. Българчево (ЕК АТТЕ 07377), с. Дренково
(ЕКАТТЕ 23652), с. Покровник (ЕКАТТЕ 57159),
с. Логодаж (ЕКАТТЕ 68792), с. Церово (ЕКАТТЕ
78464), община Благоевград, област Благоевград.
Заинтересуваните могат да се запознаят с всички
материали, които са на разположение всеки ден
в ОСЗ – Благоевград, 30 дни след обнародването
в „Държавен вестник“.
1534
9. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация – окончателен проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация,
между кв. 338, 339, 602, 603, 607, 608, 611, 612 и
619, в зоната на пътен възел „Качица“ по плана на
Велико Търново, който се намира в общинската
администрация, стая 511. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината.
1298
232. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП–ПЗ, ЕЛ и ВиК схеми за ПИ с идентификатор
18157.112.369 по КК на гр. Гурково с цел промяна на предназначението на земеделската земя и
изграждането на „Претоварна станция за ТБО“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Гурково в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1518
233. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП–ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за подпорни стени на р. Лазова на
обект: „Подпорни стени на р. Лазова, гр. Гурково“ с подобект: „Изграждане, реконструкция
и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково“. Подпорна
стена 2 е разположена в поземлени имоти: ПИ
18157.5.643 – държавна публична собственост;
ПИ 18157.90.522 – общинска публична собственост; ПИ 18157.90.707 – държавна п убли чна
собственост; ПИ 18157.90.792 – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; ПИ 18157.98.520 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
ПИ 18157.187.90 – държавна публична собственост; ПИ 18157.187.91 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
ПИ 18157.501.501 – у рбанизирана територи я.
Подпорна стена 3 е разположена в поземлени
имоти: ПИ 18157.5.643 – държавна публична
собственост; ПИ 18157.90.511 – земи по чл. 19
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ЗСПЗЗ; ПИ 18157.90.523 –земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
ПИ 18157.90.707 – държавна публична собственост; ПИ 18157.90.793 – частна собственост.
Проектът се намира в стая № 5 на общинска
администрация гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска
администрация – Гурково.
1519
8. – Община град Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
имоти № 72624.156.64; 72624.156.63; 72624.156.3 и
72624.156.39 – всички частна собственост, в землището на град Добрич, за изграждане на кабелна
линия за външно ел. захранване за урбанизиран
поземлен имот № 72624.156.64. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в Центъра
за услуги и информация на Община град Добрич.
1294
4. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
външно ел. захранване на поземлен имот 118006,
преминаващ през поземлени имоти 154010 – горски фонд, и полски пътища с номера 000519 и
000076, всички в землището на с. Копринка.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „УТ и СП“, стая 11 на Община
Казанлък, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1251
5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
външно ел. захранване на поземлен имот 026037,
преминаващ през поземлени имоти 000047 – полски път, и 026100 – ов. насаждения – частна собственост, всички в землището на с. Черганово,
община Казанлък. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11 на Община Казанлък, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1252
6. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план на захранващ
кабел 20 kV за ел. захранване на поземлени имоти
017039 и 017056, преминаващ през поземлени имоти
с кадастрални номера: 000.068, 000.055, 000.066,
000.079, 000.071, 000.071, 000.073, 000.113 – общински полски пътища; 000.121 и 000.139 – път II клас,
и частна нива 043.002, всички в землището на с.
Шейново, община Казанлък, с дължина на трасето 3036 м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
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Казанлък и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
1253
45. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфрастуктура (трасе
на кабелно захранване) за захранване на ПИ
008099, за който е отреден УПИ 8024,8023 – „За
стопанска и обслужваща дейност“, фотоволтаична централа, магазин със склад за хранителни
стоки, кафе и автосервиз в местността Кантона,
землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ
№ 000092, № 000095 – полски пътища – публична
общинска собственост, ПИ № 008099 – комплексно малкоетажно застрояване – обществени
организации, ПИ № 8087 – жилищни територии – обществени организации. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на
общинската администрация.На основание чл.128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинска администрация Карлово.
1521
1. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия от възложител по чл. 131
ЗУ Т „Темида – 2005“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор
Александров 75, ЕИК 101708163, представлявано
от Георги Милушев Гоцев, за обект: „Надземен
електропровод 20 kV от МВЕЦ „Темида“ на р.
Ощавска до съществуващ ВЕЛ“ с дължина 26 м
и площ с ограничения в ползването и 0,184 дка
през следните поземлени имоти: 1. ПИ № 000115нива, частна собственост на наследници на Иван
Димитров Янев, м. Селото, землище с. Ощава, с
дължина на трасето – надземно 4,8 м, и площ с
ограничения в ползването и 0,036 дка чрез учредено право на преминаване със Заповед № 1694
от 21.12.2010 г. на кмета на Община Кресна;
2. ПИ № 000132 – горскостопанска територия,
собственост на ДГС – Кресна, частна държавна
собственост, землище с. Ощава, с дължина на
трасето-надземно 7,46 м, и площ с ограничения в
ползването и 0,056 дка; 3. ПИ № 000213 – населено
място с. Ощава, община Кресна, с дължина на
трасето – надземно 2,26 м, и площ с ограничения
в ползването и 0,017 дка чрез учредено право на
преминаване със Заповед № 1658 от 15.12.2010 г. на
кмета на Община Кресна; 4. ПИ № 000145 – друга
селищна територия, м. Равнището, землище с.
Ощава, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, с дължина на трасето – надземно 10,13 м, и площ с ограничения в
ползването и 0,075 дка чрез договор за право на
прокарване и преминаване през чужд поземлен
имот № 0800 – 398/2010 с Община Кресна. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП –Пп, до общинската администрация на
гр. Кресна.
1257
1. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Полски път до ПИ № 45022, местност Мечкобиево“, землище гр. Малко Търново – пътна
връзка на път II-99, км 107+920 – ляво. Трасето
преминава през ПИ № 50.896, ПИ № 45.6, ПИ
№ 45.7, ПИ № 45.8, ПИ № 45.9, ПИ № 45.11, ПИ
№ 45.12, ПИ № 45.13, ПИ № 45.17, ПИ № 45.20,
ПИ № 45.22, ПИ № 45.900 и ПИ № 45.94. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинската администрация – Малко Търново.
1522
422. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект на парцеларен план на обекти: „Външни ВиК проводи
и ел. кабели“ за поземлен имот № 049003, м.
Чатал тепе, землище с. Равда, община Несебър,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето на
новопредвидения водопровод е с дължина 523,80
м и започва от съществуващ водопровод в края
на с. Равда, преминава през имот пл. № 000109
с начин на трайно ползване път IV клас – собственост на Община Несебър, и достига до имот
№ 049003. Трасето на канализацията е с дължина
234 м, започва от имот № 049003, преминава по
имот пл. № 000109 с начин на трайно ползване
път IV клас – собственост на Община Несебър,
и достига до съществуващ канализационен клон
∅ 500. Трасето на ел. провода започва от ЖР 43 и
стига до Тп „Равда“. Трасето и сервитутът на ел.
провода засягат следните имоти: имот № 029028
с начин на трайно ползване – нива – собственост
на Ваня Георгиева Банева и Красимира Георгиева Неделчева, път I клас – държавна собственост, имот № 049003, имот № 000095 с начин
на трайно ползване полски път – собственост
на Община Несебър, имот № 000109 с начин на
трайно ползване път IV клас – собственост на
Община Несебър, и имот № 078008 с начин на
трайно ползване съоръжение на електропровод – собственост на Община Несебър. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1523
6. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ на
поземлен имот 044024, м. Енечето, землище с.
Мокрище, община Пазарджик, за изграждане на
обект: „Гробищен парк“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината.
1543
1. – Община Пловдив на основание чл.128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, телефонизация, газоснабдяване,
вертикално планиране, транспортна инфраструктура, екология, зелена система и спортна, кв.
Модър, Пловдив – фаза предварителен проект.
Проектът е изложен за запознаване в районната
администрация на район „Южен“ на Община
Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив чрез
район „Южен“.
1254
98. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл 128. ал. 2 във връзка с ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на ПУП – ПРЗ на поземлен имот
№ 000632, представляващ застроена земеделска
земя с променено предназначение с Решение
№ КЗ-21/30.10.1974 г., и № КЗ-6/21.4.1986 г. на
Комисията по земята при Министерския съвет
и поземлени имоти № 033293 и № 033294, двата
в землището на с. Ягодово, община „Родопи“,
област Пловдив, местност Долни лозя, представляващи земеделска земя за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като се образува нов УПИ 632, 293,
294 – производствена ремонтна база – производство на асфалтови и бетонови смеси и изделия,
ТСИ с водно оросяване, дърводелски и железарски цех, бензиностанции, ГСМ и авторемонтни
работилници, за разширение на полски път, засягащ територията на община „Родопи“, област
Пловдив, в обхват: местност 033 – 232, 230, 206,
207, 221, 296, 114, 113, 275, 235, 234, 244, 101, 071,
242, 424, 547, 563, 562, 561, 560, 108, 147, 267, 245,
265, 145, 141, 142, 140, 250, 084, 064, 063, 060, 065,
062, 040, 327, 326, 565, 324, 331, 035, 033, 031, 019,
020, 017, 016, 014, 011, 009, 001,005, 004, 120, 127,
136, 107, 106, 108, 269, 101, 097, 093, 085, 084, 087,
119, 125, 007, 364, 363, 362, 448, 156, 148, 173, 172,
177, 281, 188, 194, 195, 197, 198, 199, 450; местност
038 – поземлени имоти № 100, 54, 044, 043, 064,
395, 477, 393, 032, 033, 027, 037, 052, 026, 025, 014,
013, 020, 019, 021, 006, 007, 001; местност 040 –
поземлени имоти с № 197, 043, 190, 040, 143, 026;
местност 100 – поземлени имоти с № 7, 279, 278,
268, 001, 272, 373, 374, 376, 382, 389, 388, 390, 270,
392, 387, 383. Проектът е изложен за запознаване
в сградата на община „Родопи“ – Пловдив, ул.
С. Врачански 1А, ет. 1, стая 10. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по посочения проект за ПУП – ПРЗ до
общинската администрация.
1613
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360. – Община Свиленград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план за външно електрозахранване на обект: „Фотоволтаичен парк“ в ПИ № 000013 в землището на
с. Пашово, община Свиленград. Трасето минава
през имоти ПИ № 000051, ПИ № 000114 в землището на с. Пашово, ПИ № 000131, ПИ № 000185,
ПИ № 0 0 0570, ПИ № 0 0 0559, ПИ № 0 0 0181,
ПИ № 000113, ПИ № 000423, ПИ № 000079,
ПИ № 0 0 0141, ПИ № 0 0 0164, ПИ № 0 0 0163,
ПИ № 000143, ПИ № 000107, ПИ № 000110, ПИ
№ 0 0 0151, ПИ № 0 0 0158, ПИ № 0 0 0153, ПИ
№ 000207 в землището на с. Щит, ПИ № 000003,
ПИ № 000115, ПИ № 000364, ПИ № 000007, ПИ
№ 000109, ПИ № 000002, ПИ № 000314, ПИ
№ 000311, ПИ № 000015, ПИ № 000038, ПИ
№ 000717, ПИ № 000722 в землището на с. Райкова
могила, ПИ № 000051, ПИ № 000068, ПИ № 000079
в землището на с. Димитровче, ПИ № 000148,
ПИ № 000536 в землището на Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до община
Свиленград.
1524
3а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за разширение на трасе
на подземен електропровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаични централи в м. Чобанка,
землище гр. Сливен, преминаващ през поземлени
имоти с идентификатори 67338.92.20, 67338.93.3,
67338.92.13, 67338.92.23, 67338.92.21, 67338.91.4 и
67338.108.29, землище гр. Сливен, и изменение
на ПУП за следните имоти, отредени „За фотоволтаични централи“: 67338.92.11 и 67338.92.12,
като се променят границите на имотите и се
образуват нови имоти 67338.92.24 и 67338.92.25;
67338.92.17, 67338.92.18 и 67338.92.19 с предвиденото
им обединяване в общ поземлен имот 67338.92.21;
67338.92.14, 67338.92.15 и 67338.92.16 с предвиденото
им обединяване в общ поземлен имот 67338.92.20;
67338.92.9 и 67338.92.10 с предвиденото им обединяване в общ поземлен имот 67338.92.22, всички в
м. Чобанка, землище гр. Сливен, като се запазва
предвиденото отреждане. Проектът е изложен в
общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1256
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе на подземен електропровод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа в ПИ
67338.98.45, м. Аркара коруч, землище гр. Сливен,
преминаващ през ПИ 67338.101.17, 67338.101.8,
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67338.101.25, 67338.98.37, 67338.98.18 и 67338.98.45 в
същата местност, и ПУП за имот 67338.98.45, м.
Аркара коруч, землище гр. Сливен, с преотреждането му „За фотоволтаична централа“. Проектът
е изложен в общината, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
1255
40. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че във връзка със задание
на възложителя в лицето на „Соларен парк
Балчик“ – ООД, на основание чл. 124, ал. 3
във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 2 ЗУТ е
изработен подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 040022, м. Гьол, землище с. Пожарево, община Тутракан, област
Силистра, за изграждане на „Фотоволтаична
централа с разполагаема мощност 20 MWp“ и
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за техническа инфраструктура за свързване
на фотоволтаична централа с ел. провод от 110
kV чрез изграждане на подземно трасе с обща
дължина 1956 м. Трасето ще преминава през
следните имоти: ПИ № 040020; ПИ № 000094 и
ПИ № 000095 (просека, пресичаща отдел № 413,
подотдел „б“) по КВС на с. Пожарево, община
Тутракан, област Силистра, и ПИ № 010018 по
КВС на с. Дунавец, община Тутракан, област
Силистра. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на общинската
администрация, ул. Трансмариска 31, стая 13,
ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1544

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
по оспорване, предявено от Таня Димитрова
Милиева и Евгения Божидарова Иванова срещу
Решение № 2134-8 от 24.03.2010 г., с което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. Боровец юг относно ПИ
с идентификатор № 10135.5103.428, е образувал
адм.д. № 3449/2010 по описа на Административния
съд – Варна. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобщението 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; 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 зая-
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вителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството 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 Таня Димитрова Милиева и Евгения
Божидарова Иванова.
1542
Административният съд – София-град, съобщава, че по описа на съда има образувано адм.д.
№ 7051/2010 на II отделение, 32 състав, насрочено
за 15.02.2011 г. от 13,30 ч., по жалба на Наташа
Стефанова Кръстева-Ненчева срещу Решение
№ 111 от 11.03.2010 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен план за регулация и
застрояване на м. Драгалевци – разширение – север, в частта относно УПИ № XIV-1502 и УПИ
VII-1502, кв. 132. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда.
1578
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 8330 по описа на съда от 2010 г.
на II а.о., 35 състав, насрочено за 10.03.2011 г.
от 14,30 ч., по жалба на Руслан Владимиров
Чилов, Веселина Петрова Стоянова, Николай
Димитров Николов, Емилия Лазарова Николова,
Мариана Панайотова Заякова, Атанас Иванов
Терзиев, А нна Иванова Найденова, Максим
Веселинов Заяков, Анна Петрова Захариева,
„Енергическа техника“ – ЕООД, София, и „Янг
Трейдинг“ – ЕООД, София, срещу Решение № 241
от 16.04.2009 г. на Столичния общински съвет,
обн. в „Държавен вестник“, бр. 65 от 2009 г., в
частта, предвиждаща разширение на ул. Атанас
Далчев в съседство с УПИ 111-159 и УПИ1-159,
1550, кв. 38 по плана на София, м. Изток – Изток. Всяко заинтересовано лице 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. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството 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.
1593
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 74 от 2010 г. по жалба на „Невон“ – АД,
и Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в настоящото производство с
подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
19.04.2011 г. от 13,30 ч.
1627
Павликенският районен съд, гр. колегия,
втори състав, съобщава, че е образувано гр. д.
№ 37/2011 по иск с правно основание чл. 123,
ал. 2 СК във връзка с чл. 76, т. 9 ЗБДС, заведен
от Марияна Пенчева Манолова от Павликени,
против Джихан Илмаз, гражданин на Турция,
живеещ в Кралство Холандия, с неизвестен
адрес, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ може да подаде отговор на исковата
молба по реда на чл. 131 ГПК. Призовава ответника да се яви в с.з. по делото, насрочено за
24.03.2011 г. в 9,30 ч., като го предупреждава, че
при неявяване производството ще се гледа по
реда на чл. 49, ал. 2 ГПК.
1539
Пловдивският районен съд, VIII гр. състав,
призовава Стойчо Милков Джамбов с последен
известен адрес Пловдив, ул. Георги Икономов 24,
да се яви в съда на 24.03.2011 г. в 14,30 ч. като
ответник по гр.д. № 6560/2009, заведено от Станка
Стефанова Гарева от Пловдив, за иск по чл. 240
ЗЗД. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
1538
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява на всички
заинтересувани, че на 21.01.2011 г. е образувано
гр.д. № 30/2011 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност (КУИППД), с БУЛСТАТ
131463734, представлявана от зам.-председателя
Антоанета Цонкова, с адрес за призоваване
Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая 202,
срещу Димитър Бонев Димитров с постоянен и
настоящ адрес Търговище, ул. Опълченска 22, на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
предявения иск в размер 295 090 лв., представляваща стойността на претендирано за отнемане
имущество, в което имущество е включен масивен гараж, построен в югоизточната част на
недвижим имот с кадастрален идентификатор
№ 73626.505.67.1 по кадастралния план на гр.
Търговище, и съответната част от дворното място,
с административен адрес Търговище, ул. Опълченска 22, като стойността на гаража и дворното
място е 1800 лв. Заинтересованите лица могат
да предявят претенции върху описаното по-горе
имущество в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. Първото по делото съдебно заседание е насрочено за
26.05.2011 г. от 9 ч.
1540
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 544/2005 вписа промени
за „Прима – 3“ – ООД: заличава като управител
Георги Йорданов Митев; вписва като управител
Генадий Михайлович Карпов.
8037
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 698/2006 вписа промени
за „Оптимакс травъл“ – ООД: вписва промяна на
наименованието от „Оптимакс травъл“ – ООД,
на „Империал травъл“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
8038
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 109/98 вписа промени за
„БВС – 15“ – ООД: освобождава като съдружници
Димитър Господинов Балабанов, Никола Йосифов
Кирязов, Никола Димитров Препув, Райчо Желязков Иванов, Никола Иванов Петков, Мариян
Стоянов Диханов, Атанас Тодоров Кирязов, Теньо
Димов Тенев, Петко Стоянов Ангелов, Димитър
Костадинов Костадинов, Петко Иванов Петков,
Петко Ралев Петков, Янчо Атанасов Илиев,
Недялко Атанасов Недялков и Никола Богословов Панайотов; вписва като съдружници Петър
Борисов Белински, Атанас Драганов Андреев,
Мария Петрова Белински-Илиева, Пламен Петков
Петков и Желязко Стоянов Игрев; освобождава
като управител Никола Йосифов Кирязов; вписва
като управител Петър Борисов Белински; вписва
нов дружествен договор.
8039
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1553/2007 вписа промени
за „Евромедик – групова практика за първична
медицинска помощ“ – ООД: освобождава като
съдружник и управител Стойчо Гочев Стоев;
вписва като съдружник и управител Иво Рашев
Андреевски; вписва нов дружествен договор.
8040
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1290/2007 вписа промени за „Глобал
нет технолоджи“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 100 000 лв. на 400 000 лв. чрез издаване на нови 3000 налични акции на приносител
с номинална стойност 100 лв.; вписва нов устав.
8041
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2479/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Теди – Теодора Кесаровска“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „ТД“ – ЕООД, Бургас.
8042
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4210/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Теди – Теодора Кесаровска“
(рег. по ф.д. № 2479/2000) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„ТД“ – ЕООД.
8043

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 1944/2002 вписа промени за
„Сидоренко ингридиентс“ – ЕООД: вписва нов
адрес на управление – Бургас, ул. Транспортна,
административна сграда „Сидоренко“; вписва нов
учредителен акт.
8044
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 3569/96 вписа промени за
„Сенс – БГ“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Транспортна, административна
сграда „Сидоренко“; вписва нов учредителен акт.
8045
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 1945/2002 вписа промени за „Сидоренко
фудтех“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Транспортна, административна
сграда „Сидоренко“; вписва нов учредителен акт.
8046
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 3611/98 вписа промени за „Джи Би Си
трейдинг“ – АД: вписва ново наименование от
„Джи Би Си трейдинг“ – АД, на „Джи Би Си
индъстри“ – АД; вписва нов устав.
8047
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6240/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ист енерджи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 212, вх. 5, ет. 1, ап. 135,
и с предмет на дейност: производство на строителни материали, смеси и суровини, търговия
със строителни смеси, материали и суровини,
транспорт и спедиция, информационна, лизингова, складова, издателска и печатарска дейност,
комплектен инженеринг, консултации, маркетинг,
мениджмънт, външноикономическа дейност, внос
и износ, всички видове търговия и производство,
представителство и посредничество на физически
и юридически лица, вкл. и в чужбина, разработка
на софтуер, сделки с интелектуална собственост,
изследователска дейност, проектиране, строеж,
покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими
имоти с цел продажба, производство на електрическа енергия (след лиценз), пренос на електрическа
енергия (след лиценз), разпределение и търговия
с електрическа енергия (след лиценз), всички
видове инженерно планиране и проектиране.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Тодоров Костов, Теодор Веселинов
Костов и „Порос текнолъджийз“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от Веселин Тодоров
Костов и Болдижар Тот заедно и поотделно.
8048
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 4265/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Строй – маркет
39“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Дългопол, ул. Антон Иванов 59А, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
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цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски услуги (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
програмни, импресарски и консултантски услуги,
производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, производство
на семена и материал за разсад, производство
на селскостопански животни за разплод, вкл. в
коневъдството, пчеларството и рибовъдството,
производство и търговия със семенен материал,
вкл. в пчеларството, бубарството и рибовъдството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Йознур Тюзюн и се управлява
и представлява от Ялчън Ешийок.
8049
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Печатница Изток – Варна“ – ЕООД
(по ф.д. № 2346/2002), е представен в търговския
регистър.
8050
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 5115/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ера 9“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 27, вх. 3, ет. 8, ап. 15, и с предмет
на дейност: монтаж, ремонт и поддръжка на В
и К инсталации и елементи, продажба на В и К
части, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
строително-монта жна и ремонтно-монта жна
дейност, внос и износ на стоки, бартерни сделки
в страната и в чужбина, реекспорт и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги като предприятие, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
на чл. 2, ал. 3 ТЗ), организиран туризъм, складови
сделки (след снабдяване с надлежно разрешение в
случай на законова необходимост). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Йордан Руменов Костов, който го управлява и
представлява.
8051
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 5147/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фининвест
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Константин Иречек 8, ет. 5, ап. 15,
и с предмет на дейност: придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и
чуждестранни дружества, строително предпри-
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емачество, проучване, проектиране, строителна,
инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност,
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина, сделки с интелектуална собственост,
предприемачество, консултантска и експертна
дейност, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, търговия с потребителски
стоки, импорт, експорт и реекспорт на стоки и
суровини, мениджмънт, посредническа и комисионерска дейност, представителство и агентство
на чуждестранни лица в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна, складова, рекламна
и лизингова дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Росен Доб
рев Русев, който го управлява и представлява.
8052
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5627/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Багира груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Рила 30, ет. 1,
ап. 1А, и с предмет на дейност: търговия с петрол
и петролни продукти, както и техните производни
(след съответното разрешение), търговска дейност
в страната и в чужбина, външноикономическа
дейност, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, услуги в областта на бита,
промишлеността и селското стопанство, производство на стоки с цел продажба, транспортна,
спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност (след съответното разрешение),
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стефан Владимиров Караиванов и
Яхия Хашиев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
8053
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5636/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лидер
консулти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Три уши 14, ет. 1, ап. 1, и
с предмет на дейност: посредническа дейност за
Република България (след издаване на лиценз),
психологичен подбор и осигуряване на кадри
за работодатели, консултиране, подпомагане и
насочване към подходящо място на търсещите
работа (след издаване на лиценз), психологически и
професионален профил на кандидата, диагностика
и състояние на персонала, анализи и препоръки,
тестване и атестации на персонала по критерии и
заявки на работодател, мотивационни програми
за отделни екипи и служители, изследване на текучеството и стратегии за задържане, управление
на конфликти, психотерапия и психологическо
консултиране на служители и работни екипи
за справяне с лични, професионални и семейни
проблеми, трениране и овладяване на ключови
умения – планиране и организиране, комуника-
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ции с клиенти, разрешаване на конфликти, стратегическо управление, организиране на подходящи
курсове и семинари според потребностите на
фирмата и по заявки, икономически консултации
и проучвания, посредническа, транспортна, лизингова дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и фирми, строителство и търговия с недвижими
имоти, информационно обслужване на фирми и
лица, издателска рекламна дейност, строителни
услуги, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, програмни интернет услуги, производство на
стоки, наемане и отдаване под наем на движима и недвижима собственост, предприемаческа
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Татяна Димитрова Миткова, която го управлява и представлява.
8054
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5681/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ади 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Крайбрежна 3, и с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с текстилни изделия, шивашки услуги със собствен и
наемен труд, търговия със стоки на леката промишленост, промишлени потребителски стоки,
суровини, конфекция и материали, разкриване
на складове за продажба на едро и дребно на
текстилни изделия, проектиране, изграждане и
експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, осъществяване в страната
и в чужбина на търговия и услуги в областта
на индустрията и земеделието, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти
и складови помещения, строителство и търговия
със строителни материали, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, реекспорт, посредническа,
агентска, спедиционна, складова, комисионна и
лизингова дейност, вътрешен и международен
транспорт, транспортни сделки в страната и в
чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина (след получаване
на лиценз), транспортна дейност, автосервизни
услуги, товаро-разтоварна дейност с всякакви
транспортни средства, услуги с транспорт и
механизация в страната и в чужбина, търговска
дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, консултантска
дейност, сделки с интелектуална собственост
(след снабдяване с разрешителни и лицензии за
съответните дейности, за които са необходими
такива). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Валя Недкова Илиева,
която го управлява и представлява.
8055
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5757/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бумер“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 4,
ет. 3, ап. 1, и с предмет на дейност: внос и тър-
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говия с нови и употребявани автомобили, сервиз
и сервизни части за същите, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, заложна къща (след плащане на патент),
продажба на стоки от собствено производство,
посредническа дейност при сделки с движимо
и недвижимо имущество, посредничество при
наемни отношения, производство и покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна търговия, консултантски услуги,
маркетинг, реклама и дизайн, счетоводни услуги,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина със собствени и
наети средства, търговия на едро и дребно, вът
решна и външна търговия, реекспорт, бартерни
сделки, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, откриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, туристическа
дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5200 лв., със
съдружници Жечка Янкова Христова, Михаил
Николаев Иванов, Стефан Василев Кисьов и Тодор
Атанасов Атанасов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8056
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5829/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Солеяд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Княз Борис І
№ 33, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление на недвижими имоти, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на
допълнителни туристически услуги, спедиторска
дейност, рекламна дейност, счетоводни услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионна и лизингова дейност, инвестиране,
строителство и строително-ремонтна дейност,
консултантски услуги, посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Жюли
Маргьорит Пикар Зербиб и Давид Филип Жозеф
Жермен Зербиб и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8057
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.Х.2007 г. по ф.д. № 4801/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Глобал сървис енд секюрити“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 43, вх. В, ет. 1, ап. 8, и с предмет на
дейност: управление и изпълнение на услуги в
различни области, почистване, поддръжка и експлоатация на граждански и промишлени сгради,
търговски обекти и всякакъв тип места с обществено предназначение, почистване и пречистване
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на околната среда от вредни битови и химически
отпадъци, охранителна дейност, физическа и
техническа охрана на имущество на физически
и юридически лица, предоставяне на лична охрана на физически лица, охрана на мероприятия,
предоставяне на охрана и транспорт на ценни
пратки и товари, самоохрана (след набавяне на
необходимите за дейността лицензии), търговия
и монтаж на сигнално-охранителни системи,
управление и стопанисване на честни ловни
стопанства (след набавяне на необходимите за
дейността лицензии), управление и стопанисване
на недвижимо имущество, строително-монтажна
дейност, туристическа и транспортна дейност,
търговско представителство (комисионерство,
посредничество и агентство) в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност
чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни,
лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и
операции, всякакъв вид други дейности, които не
са забранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Фабри Роберто Ензо
Мария, Стоянка Тодорова Мрънкова и Анатоли
Георгиев Георгиев и се управляда и представлява
от Фабри Роберто Ензо Мария и Стоянка Тодорова Мрънкова заедно и поотделно.
8058
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3306/2005 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Ника тур“ – ЕООД: заличава като управител
и представляващ Росица Иванова Момчилова.
8059
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6483/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стефани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Места 24, и с предмет на дейност: ресторантьорство, производство на стоки или други вещи с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, строителство и
предприемачество, спортни услуги, внос и износ,
преводна, хотелиерска, туристическа дейност
(след лицензиране), рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми,
видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Мария Костадинова Димова, която го управлява и представлява.
8060
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3499/99 вписа промени за
„ТПО“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „Химимпорт“ – АД, и вписва като такъв
„Холдинг Варна А“ – АД; заличава като управител
и представляващ Мирослав Петров Несторов и
вписва като такъв Георги Костадинов Митрев.
8061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2207/2000 вписа про-
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мени за „Лозина“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – Варна, ул. Иван Драсов 31, ет. 2,
ап. 6; вписва като съдружник Методи Георгиев
Лозанов; заличава като управител и представляващ Иванка Тодорова Димитрова; вписва
като управители и представляващи дружеството
заедно и поотделно Лора Божидарова Лозанова
и Методи Георгиев Лозанов.
8062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Брю инвестмънт“ – АД (по ф.д. № 3763/2005),
е представен в търговския регистър.
8063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6304/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „МТ фриго“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 405, вх. 11, ет. 7,
ап. 67, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, ремонтна дейност,
поддържане и ремонт на битова техника, уреди,
аудио-визуални уреди, доставка и/или монтаж,
поддръжка и ремонт на хладилна и климатична
техника, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Галя Ганчева Станчева
и Вангелина Димитрова Вангелова-Тодорова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6092/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рейли арт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 70, ет. 6, ап. 32, и с предмет на
дейност: търговска дейност – покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, хотелиерска (след лиценз),
туристическа (след лиценз), рекламна, импресарска дейност, търговско представителство и
посредничество, оказионна, комисионна, външна
и вътрешна търговия, покупко-продажби на недвижими имоти – земи и/или сгради, изграждане
на нови или ремонт и реконструкция на сгради,
търговско посредничество, експлоатация и/или
менажиране на жилищни, административни,
хотелски или производствени имоти, вътрешна и
външна търговия, транспорт, туризъм и обществено
хранене, консултантска дейност, производство на
стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ренял Метинова
Хаджиева, която го управлява и представлява.
8065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6094/2007 вписа в регистъ-
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ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Янда – 85“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Аксаково,
ул. Марциана 26, вх. А, ет. 3, ап. 6, и с предмет
на дейност: строителство на сгради, СМР, СРР,
търговия на едро и дребно, лека промишленост,
търговия и ремонт на машини, износ и внос в
Европейския съюз и извън него, ресторанти, кафе,
аперитиви и други такива относно търговията и
обслужването на туризма с клиенти, ремонтни
дейности в корабостроенето и корабоплаването,
търговия с цветни и други метали, посредническа дейност на агенция за недвижими имоти, строителство и проектиране, отдаване под
наем, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, консигнационни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, международен туризъм,
външна и вътрешна търговия с всичко позволено
със закон, рекламни и информационни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Огнян Янакиев Радев, който го
управлява и представлява.
8066
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6109/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Вето – 94“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Кестен
14, вх. А, ет. 3, ап. 12, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество в страната и в
чужбина, строително предприемачество, търговия
с недвижими имоти, комисионни и спедиционни
сделки, складови сделки, транспортни услуги,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина, покупка, продажба, обработка, преработка
и ремонт на пластмасови изделия, автосервиз и
автотенекеджийство, покупко-продажба на нови
и употребявани авточасти, ремонт на МПС с
нови и употребявани авточасти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Верен
Любенов Филчев и Тодор Апостолов Андреев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6110/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Здравкокар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Антон Страшимиров 24А, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество в страната и в
чужбина, строително предприемачество, търговия
с недвижими имоти, комисионни и спедиционни
сделки, складови сделки, транспортни услуги,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина,
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автосервиз и автотенекеджийство, покупко-продажба на нови и употребявани авточасти, ремонт
на МПС с нови и употребявани авточасти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Здравко Георгиев Георгиев, който
го управлява и представлява.
8068
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6111/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ауторади“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Чайка, бл. 49, вх. А, ет. 4, ап. 10, и с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, строително предприемачество, търговия с недвижими имоти, комисионни и спедиционни сделки, складови сделки,
транспортни услуги, превоз на стоки и товари
в страната и в чужбина, автосервиз, автомивка
и автотенекеджийство, покупко-продажба на
нови и употребявани авточасти, ремонт на МПС
с нови и употребявани авточасти, фризьорски,
козметични, маникюристки, масажистки и други
подобни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Радослав Атанасов
Радев, който го управлява и представлява.
8069
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6125/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Глобал
транспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Цоньо Тодоров 30, и с
предмет на дейност: транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето
на други услуги, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Роза Цветанова Николова, която го управлява
и представлява.
8070
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5936/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Енигма 28“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Марин
Дринов 3, и с предмет на дейност: гадателство,
екстрасенс, вътрешна и външна търговска дейност – търговия с билкови продукти и хранителни
добавки, работа със специализирана медицинска
апаратура, строителна, строително-монтажна и
ремонтна дейност, спедиторски услуги, транс-
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портна дейност, вкл. международен транспорт и
превоз, търговско представителство, посредничество и агентство, производство и реализация
на селскостопанска продукция, хранителни и
нехранителни стоки, строителна, строителномонтажна и ремонтна дейност, регистриране и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм (след
лиценз), комисионна, посредническа, складова и
лизингова дейност, рекламна дейност, маркетингови и мениджърски услуги, издателска и печатарска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Евелина Георгиева
Лютова, която го управлява и представлява.
8071
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5867/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Йоаким и Софоклеус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Велико
Христов 37, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, външна и вътрешна търговска
дейност, организиране на забавни и развлекателни
игри, проектиране и строителство на жилищни и
промишлени обекти, както и всякакъв друг вид
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Йоргос Йоаким
и Панайотис Софоклеус и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8072
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5868/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Христакис
Липери“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 2, ап. 6,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакъв друг вид търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Христакис
Липери, който го управлява и представлява.
8073
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5879/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Фърст лайн“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление Варна, ул. Мусала 8, и с
предмет на дейност: строителство на недвижими
имоти, предприемачество, покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Сергей
Юриевич Митякин и Андрей Олегович Рожков
и се управлява и представлява от Сергей Юриевич Митякин.
8074
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6071/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Експерт
фарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Лоза 1, и с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти
съгласно изискванията на глава Х от ЗЛПХМ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Димитричка Неделчева Пеева, която
го управлява и представлява.
8075
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6025/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Маре Кронос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Георги Бенковски
3, вх. А, ет. 1, ап. 15, и 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 с цел постигане на печалба,
извършване на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, почистване и отпушване на септични ями
и отходни канали, строителна и ремонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Димитър Минчев Димитров, който
го управлява и представлява.
8076
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6473/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Салк 4“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Воден 30, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в
страната и в чужбина, ремонт и реконструкция
на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност
и маркетинг в строителството и предприемачеството, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, лизинг и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марсел
Люсиен Салк и Милана Владимировна Адерихо
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8077
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1613/2003 вписа
прекратяване на „Сейнт Полс пропъртис“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Стивън
Алън Барет и със срок за ликвидация 6 месеца.
8078
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6255/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Демос 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Иван Аксаков 47, ап. 20, и с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина – внос,
износ, реекспорт на всякакъв вид стоки и продукти,
таксиметрови услуги, организиране на екскурзии
в страната и в чужбина, комисионна търговия,
откриване и поддържане на кафе, снек-бар, бързи
закуски, оказион, бутик, комисионна търговия,
фризьорство и козметика, покупко-продажба,
отдаване под наем и стопанисване на движимо
и недвижимо имущество, битови услуги на гражданите, автосервизна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Нина Георгиева Демерджиева, която го управлява
и представлява.
8079
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6470/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Салк 2“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Воден 30, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в
страната и в чужбина, ремонт и реконструкция
на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност
и маркетинг в строителството и предприемачеството, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, лизинг и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марсел
Люсиен Салк и Милана Владимировна Адерихо
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8080
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6471/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Салк 3“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Воден 30, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
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физически и юридически лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в
страната и в чужбина, ремонт и реконструкция
на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност
и маркетинг в строителството и предприемачеството, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, лизинг и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марсел
Люсиен Салк и Милана Владимировна Адерихо
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8081
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5805/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „И.Б.С.“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Цар Асен 11,
ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантска
дейност, търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и
обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Стивън
Бари Смит и Огнян Василев Маринов и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
8082
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5818/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „МК 2008“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ЗПЗ,
ул. Райко Даскалов 53, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство и ремонт,
търговия на едро и дребно със строителни материали, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, изготвяне на бизнесоценки, бизнеспланиране, внос и износ на стоки и услуги,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, агентство,
информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), мениджърски услуги,
обучение, квалификация и преквалификация, издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Алла Борисовна
Игнатова, която го управлява и представлява.
8083
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5771/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вега консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор
Димов 30, ет. 3, ап. 15, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти и по-
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средническа дейност, външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
складова и лизингова дейност, финансово-счетоводни услуги и консултинг, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, посреднически услуги
по заетостта (след регистрация). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Миглена
Василева Андреева и Радост Желязкова Янкова
и се управлява и представлява от Радост Желязкова Янкова.
8084
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5866/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лукас
Параскева“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 2,
ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Лукас
Параскева, който го управлява и представлява.
8085
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5853/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Лесто БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Български орел 6, ап. 4, и с предмет на дейност:
маркетингова, рекламна, брокерска, посредническа и консултантска дейност в областта на
търговията, туризма, транспорта, застраховането
и търговията с недвижими имоти, транспорт и
спедиция, поддръжка, ремонт, вътрешно обзавеждане, реконструкция, саниране и промяна на
предназначението на недвижими имоти и обекти,
търговия на едро и дребно, бартерни, лизингови
и други операции, свързани с търговията, вноса,
износа и реекспорта на стоки, материали и услуги, търговско посредничество, представителство,
консултантска, лицензионна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Даринка
Атанасова Желева и Бистра Денчева Калудова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8086
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6332/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „БД фарм“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Страхил войвода 40, вх. Г, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: покупко-продажба на земеделска
земя, селскостопанска дейност, земеделие, жи-
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вотновъдство, дистрибуция на торове, семена и
препарати за растителна защита и др., покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки
и услуги от всякакъв вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, прог рамни и импресарск и
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Б – Д инвест А/С“ и се управлява и представлява
от Стиин Даниел Уолер и Ханс Йорген Олесен
заедно и поотделно.
8087
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2878/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Юропеън моргидж сървисес“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Саймън Джон Груум;
заличава като управител Джилиян Мария Бийби;
вписва промяна в наименованието – „Юропеън
моргидж сървисес“ – ООД.
8088
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1839/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Комтек – Кам“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – ул. Драгоман 1.
8089
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6133/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джей Ди Пи сървисис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, к.к. Златни пясъци, комплекс Иглика 2,
ап. Б-25, ет. 5, секция Б, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с произведения
на леката и тежката промишленост, реекспорт,
търговско представителство и посредничество на
чуждестранни и местни физически и юридически лица, консултантски услуги и маркетинг в
областта на вътрешната и международната търговия, рекламно-информационна, дистрибуторска,
спедиторска, превозна, комисионна и лизингова
дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги, рекламна и издателска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
сделки с компютри и компютърни компоненти,
предоставяне на интернет услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Патриша Анн Перинс и се управлява и представлява от Патриша Анн Перинс и Джон Дейвид
Перинс заедно и поотделно.
8090
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6134/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Елдорадо – Дойн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 52, вх. 2,
ет. 2, ап. 27, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с всички разрешени със закон
стоки, които могат да бъдат в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, посредничество и комисионерство,
рекламна дейност и сделки с интелектуална
собственост, т ърговско представителство на
български и чуждестранни юридически лица,
наемане и експлоатация на търговски обекти,
създаване на търговски вериги, хотелиерска,
ресторантьорска, туроператорска и туристическа
дейност, консултантски услуги, счетоводни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с недвижими вещи,
продажба на стоки от собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Снежанка Миланова Дойн, която го
управлява и представлява.
8091
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6178/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бумеранг шипинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Странджа
2, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос и търговия с нови
и употребявани автомобили, сервиз и сервизни
части за автомобили, заложна къща (след плащане на патент), продажба на стоки от собствено
производство, посредническа дейност при сделки
с движимо и недвижимо имущество, посредничество при наемни отношения, кораборемонтна
дейност, корабоплаване, търговия с плавателни
съдове (след лиценз), посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, услуги за населението, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионна търговия, консултантски услуги,
маркетинг, реклама и дизайн, счетоводни услуги,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина със собствени и
наети средства, търговия на едро и дребно, вътрешна и външна търговия, реекспорт, бартерни
сделки, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, откриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, туристическа
дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5200 лв., със
съдружници Антон Христов Ганев, Петър Христов Ганев, Мирослав Атанасов Михов и Емил
Йорданов Стоянов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8092
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6190/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Евро идеал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Фредерик Шопен 16, ет. 1, и с предмет на дейност:
производство и продажба на стоки от собствено
производство, вкл. и производство от оранжерии, овощни градини, всякакъв вид търговска
дейност в страната и в чужбина, вкл. внос, износ
и реекспорт, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, спедиционна,
складова дейност, търговско представителство
и посредничество, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Красимир Викторов
Кру мов, Димчо Георгиев Георгиев и Васил
Мавров Йовков и се управлява и представлява
от Красимир Викторов Крумов.
8093
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5923/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ти Си Ел Ес“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Цар Асен 11,
ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: строителство,
проектиране, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупко-продажба на недвижими
имоти, продажба на стоки от собствено производство, производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги,
строителство и строително-монтажни работи,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Стивън Бари Смит и Мина Кънчева Илиева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8094
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6468/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Салк“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Воден 30, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про-

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

грамни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в
страната и в чужбина, ремонт и реконструкция
на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност
и маркетинг в строителството и предприемачеството, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, лизинг и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марсел
Люсиен Салк и Милана Владимировна Адерихо
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8095
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6469/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Салк 1“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Воден 30, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в
страната и в чужбина, ремонт и реконструкция
на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност
и маркетинг в строителството и предприемачеството, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, лизинг и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марсел
Люсиен Салк и Милана Владимировна Адерихо
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8096
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6480/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Прима М“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Бриз
юг-2 488, ап. 9, и с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, туризъм и
транспорт в сраната и в чужбина. Дружеството е
с капитал 20 000 лв., със собственик на капитала
Прима комерс“ – ООД, и се управлява и представлява от Младен Александров Цолов.
8097
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5600/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Таманда“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Царевец 36, ет. 3, ап. 15, и с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти, комисионна, спедиционна,
превозна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, извършване
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на всякакви дейности, свързани с проучване, консултации и услуги на територията на Република
България и в чужбина в областта на информацията, организацията и управлението на предприятия, предоставяне на рекламни, импресарски,
маркетингови, ресторантьорски, хотелиерски и
туристически услуги, производство и продажба
на селскостопанска продукция. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Атанас Николаев Миланов, който го управлява
и представлява.
8098
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5587/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ева девелопърс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Велико Христов 37, ет. 2, ап. 6, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външна и вътрешна търговска дейност,
организиране на забавни и развлекателни игри,
проектиране и строителство на жилищни и
промишлени обекти, както и всякакъв друг вид
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Николаос
Вронтис, Филип Андреа Вронтис, Димитракис
Вронтис и Панайотис Вронтис и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8099
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5881/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Виларе
девлопмант“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, Цар Калоян 27, ет. 2, ап. 4,
и с предмет на дейност: туристическа дейност,
покупко-продажба, ремонт, обновяване и обзавеждане на недвижими имоти, търговия и транспорт
на стоки в страната и в чужбина, консултантска,
рекламна и информационна дейност, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Жерар Франсоа Писар, който го управлява и
представлява.
8100
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2012/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Еверест“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – местност Траката, ул. Първа 55, хотел
„Еллинис“, партер.
8101
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5675/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ем енд Ди“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ал.
Батенберг 17, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, посредничество,
строителство и предприемачество, наеми. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Алекс Кристиан Фабиен Расиньокс,
който го управлява и представлява.
8102
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 5685/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Яел Б 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Преслав 59,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строително-монтажни работи, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредничество и търговско представителство
на физически или юридически лица в страната
и в чужбина, франчайз, административни услуги,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, туристическа дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска и агентска
дейност (след получаване на съответния лиценз),
комисионна, спедиционна и транспортна дейност,
информационна и импресарска дейност, закупуване на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, транспортна и
спедиторска дейност, автосервизни услуги и автомивка, изграждане на бензиностанции и търговия
с ГСМ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стелиян Димитров Митев и „Яел
Европа“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от Стелиян Димитров Митев и Йосеф Бен Шлуш
заедно и поотделно.
8103
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5744/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ейч Ти енджиниъринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Димитър Панчев, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5100 лв., със съдружници Александър Иванович Мартянов, Наталия Николаевна
Нестерова и Юлия Александрова Мартянова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8104
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5713/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фемто ойл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Бриз
1-059, вх. Д, ет. 4, ап. 7, и с предмет на дейност:
търговска дейност – внос и износ, производство
и реализация на промишлени, хранителни и
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селскостопански стоки в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
движими вещи и недвижими имоти, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, битови услуги на населението и фирми,
комисионна, складова, лизингова, информационна, дистрибуторска и импресарска дейност,
маркетинг, бартер, инженеринг и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Светлин Александров Кирилов, който
го управлява и представлява.
8105
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5976/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бижу“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цанко Дюстабанов 24,
ет. 4, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, спедиционна, складова, лизингова, комисионна, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, предоставяне
на услуги, транспортна, хотелиерска и ресторантьорска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Гинка Хараламбиева
Калиманова и Николинка Костова Петрова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8106
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5983/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Сий ленд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Осми приморски
полк 137, бл. 37, вх. В, ет. 7, ап. 68, и с предмет
на дейност: покупка и продажба на всички
видове стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид на вътрешния и
външния пазар, продажба на стоки от собствено
производство, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетингова, мениджърска
и лизингова дейност, финансова и инвестиционна
дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, рекламни услуги,
транспортна, ресторантьорска, хотелиерска и
туристическа дейност (при спазване на установения разрешителен режим), спедиция, комисионна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
организиране и извършване на информационни,
програмни и други разрешени със закон услуги на български и чуждестранни физически и
юридически лица, интернет търговия, покупка,
строеж, обзавеждане и продажба или отдаване
под наем на недвижими имоти, посредническа
дейност при покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство и предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Евгени Георгиев Дянков и Надя Анастасова Костова и се управлява и представлява от Евгени
Георгиев Дянков.
8107
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4272/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Черно
морец инвестмънт енд партнерс“ – ООД: вписва
промяна в начина на представителството: винаги
заедно от двамата управители Ханс Гюнтер Карл
Валтер и Николай Ненов Стоянов.
8108
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6008/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гатака“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 108, вх. 9, ап. 19, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиторска и
лизингова дейност, превоз на пътници и товари,
проучване, проектиране, строителство на промишлени и граждански обекти, сделки с интелектуална
собственост и ноу-хау, създаване и внедряване в
експлоатация на програмни продукти, средства
и системи за автоматизация, промишлени образци и съоръжения, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска
продукция и промишлени стоки, външнотърговска дейност, маркетинг, реклама, издателска и
печатарска дейност, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство извън дома, счетоводна,
търговско-информационна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Галина Тодорова Кюшелиева, която го управлява
и представлява.
8109
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6124/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Никон“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Струга 21, ет. 3,
ап. 245, и с предмет на дейност: производство и
търговия с мебели и други строителни материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Минчев Атанасов и Деница
Добрева Добрева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8110
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1238/2005 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Ривиера – 9“ – ООД: заличава като съдружници и управители Ричард Патън и Джоузеф
Бърн; вписва промяна в наименованието – „Ривиера – 9“ – ЕООД; вписва като едноли чен
собственик и управител Александр Яковлевич
Журавленко.
8111
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5941/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Рос“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, кв. Галата, ул. Хоризонт
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12, и с предмет на дейност: транспортни услуги,
покупко-продажба на автомобили, търговия на
дребно със стоки, счетоводни услуги, внос, износ,
реекспорт, бартерни сделки, превоз на пътници
и товари. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Росен Иванов Иванов и Димитър
Иванов Иванов и се управлява и представлява
от Росен Иванов Иванов.
8112
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3906/2000 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – д-р Марко Антонов
Марков – Варна“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 147 000 лв. на
4 458 300 лв.
8113
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5880/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Белгабул“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Стефан Караджа
16, ет. 3, офис 33, и с предмет на дейност: строителство, ремонт, обновяване и обзавеждане на
недвижими имоти, сделки с недвижими имоти,
търговия и транспорт на стоки или други вещи
в страната и в чужбина, туристическа дейност,
обществено хранене, ресторантьорство и хотелска
дейност, рекламна, информационна и консултантска дейност, комисионна и посредническа
дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Татяна Жечкова Тенева и Люк Арзе
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8114
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5897/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Галя и син“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Цариброд 14, и
с предмет на дейност: производство, вътрешна и
външна търговия с промишлени, селскостопански
продукти, производство на стоки и услуги за бита
и промишлеността, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба
на движимо имущество, превозна, хотелиерска
и туристическа дейност (след лиценз), сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Галина Иванова Димитрова и Ивайло Георгиев
Желязков и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8115
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6152/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Геомар 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Възраждане, бл. 38, вх. 2, ет. 2, ап. 27, и
с предмет на дейност: внос и износ на стоки и
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услуги, търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене,
рекламни услуги, пиар и промоции, комисионни
услуги, търговско посредничество и представителство, производство на стоки с цел продажба,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Емилия Димитрова Павлова, която го управлява
и представлява.
8116
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6016/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Стил ком
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Чайка, бл. 13, вх. А, ет. 5, ап. 45, и с
предмет на дейност: покупка на нови и употребявани стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, превозна
и реекспортна дейност, хотелиерска, туристическа,
ресторантьорска дейност (след лиценз), складова
дейност, производство на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с хранителни
и нехранителни продукти, комисионни сделки,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Галина Валентинова
Иванова, която го управлява и представлява.
8117
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6116/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „БМ корпорейшън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цанко Дюстабанов 28, ап. 7, и с предмет на
дейност: производство и търговия със собствена
продукция, търговия с недвижими имоти, строително-производствена и строително-търговска
дейност, строителство, предприемачество, ремонти, производство и пласмент на строителни
изделия и строителни услуги, други разрешени
със закон дейности, както и такива след лиценз.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Русева Димитрова и Бистра Русева
Димитрова и се управлява и представлява от
Бистра Русева Димитрова.
8118
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1130 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 631/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пикселанд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ж.к. Панония,
бл. 5, вх. Б, ап. 19, с предмет на дейност: покупко-продажба, внос-износ на всякакъв вид стоки,
незабранени със закон, покупка на недвижими
имоти, строително-монтажни и ремонтни работи,
транспортна дейност, спедиционна дейност, складова дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туризъм, вътрешна и външна търговия, паркингова
дейност, комисионна дейност, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни фирми, проектиране, дос-
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тавка и монтаж на компютърни системи и мрежи,
доставка на комуникационно оборудване, сделки
с интелектуална собственост, програмни и други
услуги, вкл. и сделки на разрешителен режим
(след получаване на съответните разрешения),
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Роберт
Венелинов Маринов.
8150
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1123
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 629/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Боби 83“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Белоградчик,
област Видин, ул. Цар Асен І № 9, с предмет на
дейност: покупко-продажба и производство на
стоки, транспорт, спедиция, лизингова и складова
дейност, внос и износ на стоки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, която ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и
управител Борислав Ангелов Янков.
8151
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1135
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 375/2004 вписа в търговския регистър промени за „Робидан“ – ООД:
освобождава като съдружник Меро Роберт; вписва
като съдружник Галя Николова Еманойлова;
вписва промяна в предмета 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 сделки, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос, износ и реекспорт,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон и осъществяваща се в страната и в
чужбина; вписва нов дружествен договор; вписва
промяна в наименованието от „Робидан“ – ООД,
на „Галидан“ – ООД (изписва се на чужд език);
дружеството се управлява и представлява от
управителя Даниел Стефанов Еманоилов.
8152
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1128 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 110/2001 вписа в търговския регистър промени за „Драгажна компания
Тимок“ – ООД: освобождава като съдружник
Витан Илиев Николов; вписва като съдружник
Велко Йорданов Велков; вписва като управители
Димитър Филипов Вълчев и Велко Йорданов
Велков, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно; вписва нов
учредителен договор.
8153
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1137 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 618/2007 вписа в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Старт“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Видин, ул. Екзарх Йосиф І № 23, вх. Д, ет. 5, ап. 15,
с предмет на дейност: строителна дейност – промишлено, гражданско и друго строителство,
спедиторска и транспортна дейност, всякакъв
вид производствена дейност, вътрешна и външна търговия, обменни и реекспортни операции,
бартерни и лизингови сделки, посредничество
и представителство в страната и в чужбина на
български и чуждестранни лица и търговци,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Нидал
Ал Байруми.
8829
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1136
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 614/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кар трейдинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Видин, бул. Бдин, бл. 6,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба
на автомобили, транспортна дейност, вкл. ТИР
превози – в страната и в чужбина, производство
на селскостопанска продукция с цел продажба
и износ, изкупуване, съхраняване, продажба и
обработка на билки и извличане на етерични
масла, строителство на жилищни, административни и обществени сгради и инфраструктурни
обекти, строителство в чужбина, проектиране и
консултантска дейност, изкопни работи, канални
и отводнителни съоръжения, обществени В и К
съоръжения, пътностроителни работи, асфалтополагане, производство на стоманобетонови
елементи, метални, дървени и алуминиеви конструкции, наемане и посредничество за наемане
на работна ръка в страната и в чужбина, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, ск ладова и лизингова
дейност, търговия на едро и дребно с всички
видове стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид, охранителна дейност
(разрешена по съответния ред), външнотърговска
дейност – търговия в безмитни зони, внос, износ,
експорт и реекспорт (разрешени по съответния
ред), търговско и митническо представителство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем,
хотелиерство, ресторантьорство, туристическа,
информационна и програмна дейност и предоставяне на други подобни услуги (разрешени по
съответния ред), сделки с интелектуална собственост (разрешени по съответния ред), издателска
и печатарска дейност, всички други дейности,
разрешени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Козмин – Юлиян Михай и Даниел Казанджиу
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
8230
Ви д и нск и я т окр ъжен с ъд на о снова н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 1150 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 457/2006 вписа в търговския регистър промени
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за „Дана“ – ЕООД: вписва промяна в седалището
и адреса на управление от Видин, ул. Цар Александър ІІ № 94, бл. 120, вх. Б, ап. 6, в Пловдив, ул.
Златю Бояджиев 1; заличава досегашното наименование на дружеството „Дана“ – ЕООД; вписва
ново наименование на дру жеството – „Дана
1“ – ЕООД.
8231
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1143 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 282/93 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
ЕТ „Ивас – Васка Цветкова“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Еврика“ – ЕООД.
8232
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1138 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7/89 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ
„Водолаз – 1 – Душков – Ивайло Душков“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Водолаз – 1“ – ЕООД.
8233
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 889/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Агропро“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Генерал Николов
11, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация на разрешена
селскостопанска продукция, вкл. от растителен
и животински произход, обработка, наемане, отдаване под наем, арендуване на земеделски земи
и селскостопански сгради, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, строителна, предприемаческа, транспортна, складова, лизингова дейност,
външно- и вътрешнотърговска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа
дейност, други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Атанас Стефанов Тасков и Димо
Георгиев Абаджиев и се управлява и представлява
от управителя Атанас Стефанов Тасков.
8159
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 839/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Унитех Ко“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, бул. Трети март 21, ет. 2,
ап. 9, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с разрешени стоки, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на разрешена селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, транспортна,
ресторантьорска, хотелиерска, информационна,
рекламна и издателска (без книгопечат), туристическа дейност, всички други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Николай Христов
Христов и Станислав Стоев Стоев и се управлява и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
8160

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 647/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Велеви“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, бул. Столетов 48, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни лица и фирми, комисионна и предприемаческа дейност, организиране и
провеждане на курсове за обучение, вкл. по чужди
езици (без хазарт, след надлежно разрешение),
сделки с недвижими имоти, строително-монтажни
и довършителни дейности, курортна и туристическа дейност, таксиметрови услуги, обществено
хранене, ресторантьорство и хотелиерство, внос,
износ, реекспорт и външнотърговска дейност с
разрешени стоки, рекламна (без книгопечат),
спедиционна, складова, лизингова и транспортна дейност на територията на страната с леки и
товарни МПС, други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Пламен Димитров Велев и Милена
Енчева Велева и се управлява и представлява от
управителя Пламен Димитров Велев.
8161
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 874/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Скай – строй“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Сълза 9, с предмет на
дейност: строително-монтажни дейности, проектиране и строителство на жилищни и стопански
сгради, изграждане на топло- и хидроизолации,
ремонтна, възстановителна, довършителна и всички дейности, свързани със строителството, сделки
с недвижими имоти, търговия на едро и дребно с
разрешени стоки, търговско представителство и
посредничество, производство на стоки и реализацията им, комисионна, спедиционна, складова,
транспортна, туристическа дейност, международен
транспорт, производство, изкупуване, преработка
и реализация на разрешена селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Георги Стоянов Стоянов, Стоян Георгиев Стоянов и Димитър Цанков Казаков и се управлява
и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
8162
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 909/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Шимо“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Севлиево, ж.к. Митко Палаузов,
бл. 7, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
оборудване, експлоатация и управление на фитнес
центрове, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, транспортна
дейност, маркетинг, комисионни и лизингови
сделки, агентство, сделки и услуги в областта на
интелектуалната собственост, отдаване под наем
на движимо и недвижимо имущество, всякаква
друга дейност, незабранена със закон, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или
регистрация за извършване на някоя дейност, тази
дейност ще се осъществява след получаване на
такова разрешение или лиценз, съответно след
извършване на такава регистрация, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Иво
Христов Шипкалиев и Милен Димитров Михов
и се управлява и представлява от управителя
Иво Христов Шипкалиев.
8163
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 905/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Златев и Миров“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Орловска 57, 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 (вкл. и автотранспортни),
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви
други сделки, за които няма изрична законова
забрана, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Димитър Златев Златев и Милен
Панайотов Миров и се управлява и представлява
от управителя Димитър Златев Златев.
8164
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 875/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Агротех – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Добруджа 1, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
производство на селскостопанска продукция с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, други дейности и услуги, за които няма изрична законова забрана, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Георги
Русев Богданов и Любомир Стефанов Бояджиев
и се управлява и представлява от управителя
Георги Русев Богданов.
8165
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 881/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Туиги фор пооз“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Златевци, община Габрово, 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, преработка, съхранение и продажба
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, външнотърговска дейност
с разрешени стоки, търговско представителство
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и посредничество, комисионни и спедиционни
сделки, пътнически и товарни транспортни услуги
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, в т.ч. външнотуристически, рекламни
(без кнгопечат), информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, проектантска, строително-монтажна,
инженерингова и ремонтна дейност, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Питър Мърей Браун и Джозефин Шарлот Уорън
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
8166
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 891/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Макс груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Николаевска
160, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки и реализацията им, транспортна дейност, международен
транспорт, спедиционна дейност, хотелиерски и
туристически услуги, екскурзии в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, организиране на развлекателни програми,
експлоатация на електронни игри (без хазарт),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, наем на движими и недвижими вещи, строителство, строително-ремонтна
и авторемонтна дейност, дървообработване и
производство на мебели, други незабранени със
закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Николай Христов Влашев и
Станимир Николаев Ковачев и се управлява и
представлява от управителите съдружници заедно и поотделно, а при разпоредителни сделки с
дълготрайни материални активи – само заедно.
8167
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 849/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еф.Би.Джи.иммобилиаре“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Великотърновско шосе 1, с предмет на дейност:
извършване самостоятелно или за сметка на трети
лица на строителни работи, изграждане и реконструкция на сгради, покупка, продажба, наемане
и развитие на недвижими имоти, изграждане на
инфраструктурни проекти като пътища, летища,
водопроводи, канализации, напоителни системи,
газопроводи и др., други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници „Филор груп“ – ООД, Италия,
и Руди Гатта и се управлява и представлява от
управителя Марияна Георгиева Байчева.
8168
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 926/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Стил – СИС“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Радецка 32, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, външнотър-
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говска и външноикономическа дейност, експорт,
импорт, реекспорт, покупка и производство на
всички видове разрешени стоки – промишлени,
непромишлени, хранителни и стоки за бита, суровини или други вещи с цел продажба, потребление
и експлоатация в първоначален или преработен
вид за всички сфери на бита и промишлеността,
производство, изкупуване и търговия на разрешена селскостопанска продукция, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
бартер, комисионна, лизингова, складова дейност,
туроператорска и турагентска дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, търговия с
недвижими имоти и вещни права, транспортни
услуги в страната и в чужбина, всички други
дейности, разрешени със закон, съгласно изискванията на законодателството, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Стефан Иванов
Стефанов, Мирослав Стефанов Иванов и Ивайло
Стефанов Иванов и се управлява и представлява
от управителя Стефан Иванов Стефанов.
8169
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2014 от 13.ХІІ.2007 г. вписа промяна за „Металин – М“ – ЕООД, по ф.д. № 312/2006: с решение
№ 3008 от 18.ІV.2006 г. по ф.д. № 773/2004 на
Русенския окръжен съд се променят седалището
и адресът на управление на дружеството от Русе,
ул. Опълченска 8, бл. 309, вх. В, ет. 7, на Габрово,
ул. Орловска 139.
8170
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2044 от
18.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф.д. № 714/2000 за
„Пътно поддържане – Севлиево“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
едноличен собственик на капитала холдингово
дружество „Пътища“ – АД (ф.д. № 13459/96 по
описа на СГС); вписва като едноличен собственик
на капитала „Поддържане и възстановяване“ – АД
(ф.д. № 19421/2007 по описа на СГС).
8171
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1927 от 5.ХІІ.2007 г. регистрира промяна за
„Аполон“ – ЕООД, по ф.д. № 564/97: вписа промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството от Габрово, ул. Равна гора 2, на гр.
Дряново, ул. Генерал Николай Столетов 11.
8172
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2050 от
18.ХІІ.2007 г. вписа промяна за „Рамово“ – ЕООД,
по ф.д. № 815/2007: с решение № 5 от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 12622/2004 на Софийския градски съд
се променят седалището и адресът на управление
на дружеството от София, район „Триадица“, бул.
Патриарх Евтимий 82, на Севлиево, ул. Стефан
Пешев 87.
8173
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2062 от 19.ХІІ.2007 г. вписа промяна за „Хелнес“ – ЕООД, по ф.д. № 821/2007: с решение
№ 3444 от 20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 460/2007 на
Великотърновския окръжен съд се променят
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седалището и адресът на управление на дружеството от Велико Търново, ул. Хан Аспарух 17,
на с. Туркинча, община Дряново.
8174
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 872/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Слънце“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Венец 34, с
предмет на дейност: външнотърговска дейност
с разрешени със закон стоки на едро и дребно,
маркетинг, мениджмънт, трансфер на технологии, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство между местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижима
и интелектуална собственост, строителство и
ремонт, продажба на стоки от собствено производство, експортна, консултантска, комисионна,
спедиционна, превозна дейност, всички видове
транспорт в страната и в чужбина, разкриване и
експлоатация на търговски обекти и заведения за
обществено хранене, други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Светлана
Цвяткова Маринова.
8175
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 844/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристи – Ал“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Шейново 17,
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, производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, всякаква разрешена
със закон търговска дейност, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
управителя Ася Кирилова Райкова.
8176
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Анастасия Мечева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, бул.
Априлов 47, с предмет на дейност: разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, транспортна,
екскурзионна, туристическа, строителна, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
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други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Анастасия Стоянова Мечева.
8177
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХІІ.20 07 г. по ф.д. № 848/20 07 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пегал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Йото Иванов 12, 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,
ресторантьорска, хотелиерска и туристическа
дейност (след надлежно разрешение), бартерни
сделки, производство и реализация на разрешена
селскостопанска продукция, транспортна дейност – вътрешен, международен и таксиметров
транспорт, комисионна дейност, всички други
дейности, незабранени от законодателството, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Петър Иванов Иванов.
8178
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 866/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трибелла“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Стръмнина
13, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки и реализацията им, транспортна дейност,
международен транспорт, спедиционна дейност,
хотелиерски и туристически услуги, екскурзии в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, организиране на развлекателни
програми, експлоатация на електронни игри (без
хазарт), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, наем на движими
и недвижими вещи, строителство, строителноремонтна и авторемонтна дейност, дървообработване и производство на мебели, производство
на кожени изделия, други незабранени със закон
дейности, и с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Изабела Христова Бонева.
Дружеството се управлява и представлява от
управителя Росица Георгиева Бонева.
8179
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ПСП – М“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Враниловци, община
Габрово, ул. Столетов 12, с предмет на дейност:
изработка и монтаж от модули на алуминиева и
пластмасова дограма, металообработващи услуги,
строително-монтажна дейност, ремонтна, възстановителна, довършителна и всички дейности,
свързани със строителството, търговия на едро и
дребно с разрешени със закон стоки, търговско
представителство и посредничество, производство
и реализация на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна,
туристическа дейност, производство, изкупуване,
преработка и реализация на разрешена селско-
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стопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, посреднически сделки с недвижими
имоти, всички дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Петър
Христофоров Цонев.
8180
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 896/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фурнир“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Железопътна
18А, с предмет на дейност: дърводобивна дейност,
производство на мебели, дървопреработване и
дърводелски услуги (при спазване на законовия
режим), покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, търговия със софтуерни продукти, вкл. продажба на
собствени такива, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, осъществяване на сделки по
предоставяне на услуги – превозни, хотелиерски,
рекламни, информационни и импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Пенчо
Колев Скакалов.
8181
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 907/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Адвайс финанс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Роден край 20, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
изработка и монтаж от модули на алуминиева и
пластмасова дограма, металообработващи услуги,
строително-монтажна дейност, ремонтна, възстановителна, довършителна и всички дейности,
свързани със строителството, търговия на едро и
дребно с разрешени със закон стоки, търговско
представителство и посредничество, производство
и реализация на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна,
туристическа дейност, производство, изкупуване,
преработка и реализация на разрешена селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, посреднически сделки с недвижими
имоти, всички дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Владимир Димитров Цветков.
8182
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 868/2007 вписа в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фармакон“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Георги Стефанов 50, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
управителя Радка Христова Ангелова.
8183
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 901/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Несор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Прага 18, с предмет
на дейност: консултантски услуги, строителство,
покупка на всички видове разрешени стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
всички видове разрешени стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
производство и преработка с цел продажба на
разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, селски туризъм,
комисионна, спедиторска, външноикономическа
дейност и реекспорт, бартерни сделки, превози
и всички видове транспортна и таксиметрова
дейност в страната и в чужбина, хотелиерска,
ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска (без книгопечат), програмна,
спортна, сервизна, преводаческа, фотографска,
мениджърска и инженерингова дейност, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел пре
продажба или отдаване под наем, други дейности
и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Росен Кирилов Христов.
8184
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 902/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стил ауто“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Свищовска
72, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия с
автомобили, авточасти и принадлежности за тях,
ремонт и техническо обслужване на автомобили,
търговско посредничество, търговия с парфюмерийни и козметични изделия, отдаване под
наем на лекотоварни и тежкотоварни превозни
средства, търговия със строителни материали,
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Делян
Генов Цингилев.
8185
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 895/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алегра“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Севлиево, ж.к. Димитър
Благоев, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
на едро и дребно, спедиционна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с алкохолни и с тютюневи
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изделия, покупка на стоки или други вещи от
страната и от чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, всякакъв вид търговска дейност, таксиметрова дейност – товарни и пътнически превози в страната
и в чужбина, комисионна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство в страната
и в чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна (без книгопечат)
дейност, всякакъв вид дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Силвия
Богданова Христова.
8186
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 859/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Памукчиев – 7“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Братя Бъкстон 12, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел препродажба,
заложна търговия, транспортни, спедиционни и
автосервизни услуги, строителство, търговия със
златни, сребърни изделия и скъпоценни камъни
(след съответно разрешение), полиграфия (без
книгопечат), вътрешна и външна търговия с
материали за енергетиката, текстилната и печатарската промишленост, информационни услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, търговия с хранителни, нехранителни, модни и луксозни стоки,
търговия с петролни продукти (след разрешение),
експорт и реекспорт на стоки, производство на
бельо, модно бутиково облекло, търговия с черни
и цветни метали и отломки от тях (след разрешение), консигнационна и оказионна търговия,
лизингова дейност, превод от и на български
език, машинописни и стенографски услуги, информационна, програмна дейност или предоставяне на други услуги в тази област (разрешени
със закон), сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Кирил
Тотев Памукчиев.
8187
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 927/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Андрей Стоянов 7“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул. Бяла
река 21, с предмет на дейност: производство на
ножарски изделия, търговия на едро и дребно с
такива, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно с разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Андрей
Стоянов Андреев.
8188
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1912 от
4.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 353/2001 прехвърляне на предприятие с фирма „Макс – Младен Стоилков“ от едноличния търговец Младен
Божинов Стоилков като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на
„Поли – 02“ – ЕООД (ф.д. № 54/2002 по описа
на Великотърновския окръжен съд).
8189
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1495 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 803/93 регистрира промяна
за „Унитех“ – АД, Троян: вписва като прокурист
на дружеството Андрей Георгиев Кошаров с правомощията съгласно договор за прокура.
8190
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1527 от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 678/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Версачи – Лалеви“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул.
Никола Обретенов 3, вх. В, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност: търговия с промишлени, битови и
други стоки в страната и в чужбина, транспортни
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна, спедиционна и консултантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Вера Дакова Подаяшка с
правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 7.ХІІ.2007 г.
8191
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1553
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 672/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ин текс И“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ловеч, бул.
България 72, вх. Б, ет. 7, ап. 20, и с предмет на
дейност: проектиране, производство, внос и износ на интериорен текстил, продажба на стоки
от собствено производство, шивашки услуги и
производство на облекло, моден дизайн, търговия
с промишлени и непромишлени стоки, производствена дейност, преработка и реализация на
селскостопанска продукция, бартерни сделки с
такава продукция, търговска и посредническа
дейност със селскостопански произведения, стоки
за бита и търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, електронна
търговия, покупко-продажба, обзавеж дане и
ремонт на недвижими имоти с цел продажба
и лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Полина
Венкова Куцарска.
8397
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1554 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 699/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Форестгруп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Троян, ул. Феликс Каниц
9, и с предмет на дейност: транспортни услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Мариян Петков Петров.
8398
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1543 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 689/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Киров – 91“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Академик Анастас
Иширков 11, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност:
търговия с промишлени, битови и други стоки
в страната и в чужбина, транспортни услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Яномир Христов Киров.
8399
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1539 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 687/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Еко инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Христо Ботев 228, и с
предмет на дейност: развитие на иновационна
дейност, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, внос и износ,
селско стопанство, туристическа дейност, развитие на селски туризъм, хотелиерство, търговска,
посредническа и предприемаческа дейност, услуги
на фирми и граждани, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Камен Маринов Личев и Любомир Николаев
Досев и се управлява и представлява от Камен
Маринов Личев с правомощия съгласно договор
за възлагане на управление от 12.ХІІ.2007 г.
8400
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1536
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 679/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Денила“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Троян, ул. Дрянска чешма 3, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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както и други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Бойко
Илиев Михайлов.
8401
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1534
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 690/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Емо“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Баховско шосе 3,
и с предмет на дейност: производство на мебели,
внос, износ, реекспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговия на
едро и дребно, отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество, покупка на ценни книжа с продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, консигнационни,
спедиционни и превозни сделки, сделки с менителници, записи на заповед и чекове, складови,
лицензионни и сделки по стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други подобни услуги, консултантска дейност и маркетингови проучвания,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Емил Франссен.
8402
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1552
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 267/2006 вписа в търговския регистър промени за „Немет БГ“ – ООД:
вписва прехвърляне на дружествени дялове;
заличава като съдружник Орхан Кадир Ахмед;
вписва като съдружник Зекерия Сефери; вписва
изменения и допълнения в дружествения договор
от 14.ХІ.2007 г.
8403
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1549
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 997/93 допуска с определение на ПОС от 27.ХІІ.2007 г. прилагането на
приетия и проверен годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Феромагнит“ – АД, Перник.
8192
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1512
от 19.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 258/2005
промени за „Ви Вес“ – ЕООД, Перник: вписва
прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на
50 дяла от капитала на дружеството по 100 лв.
на обща стойност 5000 лв., от Румен Богомилов
Стоилов на Найден Богданов Иванов; едноличен
собственик на капитала на дружеството е Найден
Богданов Иванов; приема нов учредителен акт
на дружеството; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Найден Богданов Иванов.
8193
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1513 от 19.ХІІ.2007 г. регистрира по

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

ф.д. № 440/2006 промени за „Трансактив“ – ООД,
Перник: освобождава Георги Руменов Иванов,
Румен Сталинов Сотиров и Красимир Георгиев
Димитров като съдружници в дружеството; освобождава Георги Руменов Иванов като управител
на дружеството; приема Нина Кирилова Колева
за съдружник в дружеството; избира Любомир
Стоянов Николов за управител на дружеството;
дружеството ще се представлява от Елена Стоянова Никифорова и Любомир Стоянов Николов
заедно и поотделно и ще се управлява от тях само
поотделно; вписва промяна в адреса на управление на дружеството – Перник, кв. Църква, ул.
Явор 16; вписва промени в дружествения договор.
8194
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1535
от 20.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 83/2003
промени за „Симеон – Д“ – ООД, Ра домир:
приема Иво Руменов Борисов като съдружник
в дружеството; освобождава Валери Леонидов
Недялков като съдружник в дружеството; вписва
прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на
16 дружествени дяла от капитала на дружеството
по 50 лв. на обща стойност 800 лв., от Валери
Леонидов Недялков на Иво Руменов Борисов;
вписва промени в дружествения договор на
дружеството.
8195
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 964 от 16.Х.2006 г. по ф.д. № 507/2006 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Елинор“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Искър, бл. 6,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, изразяваща се в
покупка на разрешените със закон стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, в т.ч. търговия с месо и месо
преработване, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, организиране на
разрешените със закон услуги на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешен и международен превоз на пътници
и товари с автомобилен превоз (при спазване
на установения лицензионен режим), строителство на промишлени и граждански обекти
и строително-ремонтни услуги в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна и складова
дейност, хотелиерска дейност (при спазване на
установения разрешителен режим), покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти,
траурна дейност, хазартна дейност (при спазване
на установения разрешителен и лицензионен
режим), всички останали дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Радмила Иванова
Петрова и Камен Петров Кръстев, с неопределен срок и се управлява и представлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
8196
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1548
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 824/2007 вписа в
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търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Автошлайф“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Дивотино, ул. Миньор
88, и с предмет на дейност: търговска дейност с
авточасти, металообработващи услуги, ремонт
на автомобили, сделки със закупени стоки или
стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни юридически и
физически лица, спедиционна и превозна дейност, всякакви транспортни услуги в страната и
в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
туроператорска дейност, комисионна, лизингова
и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти, консултантска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита
Маринова Нейкова и Георги Димитров Спасов, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците само заедно.
8197
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1392 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 733/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Екострой 08“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Атанас Накев
31, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба, в
т.ч. алкохол и цигари (след получаване на лиценз
по предвидения със закон ред), изграждане и
експлоатация на търговски обекти от всякакъв
вид, дърводобив и дървопреработване, строително-монтажна дейност и ремонтни работи в пълен
обем в страната и в чужбина, производство и
продажба на строителни материали, разкриване
верига от магазини, бутици и заведения за обществено хранене, хотелиерство и туристическа
дейност (след получаване на лиценз), сделки с
интелектуална собственост, покупка, внос, износ и продажба на моторни превозни средства,
превозна и транспортна дейност в страната и в
чужбина, производство и реализация на селскостопанска продукция, търговска, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
външна търговия – внос, износ и реекспорт,
всички останали дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Кирилов Благоев и Марийка
Павлова Георгиева, с неопределен срок и се управлява и представлява от Иван Кирилов Благоев.
8198
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1498 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пепи – Д“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ул. Пирин 50, и
с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки, продажба на
стоки от собствено производство, всякакъв вид
услуги с изключение на забранените със закон,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм (след издаване
на лиценз), сделки с интелектуална собственост,
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външнотърговска и външноикономическа дейност
в пълен обем, проектантско-конструкторска дейност, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, строителство, изделия от бетон, вар
и разтвори, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, изграждане
на ел. инсталации, пожароизвестителни и охранителни системи, лизинг и други дейности,
незабранени със закон, като всички дейности и
услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването им.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Евгениев Петров,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала.
8199
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1583
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 840/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Калин Раев – К“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Радомир,
ж.к. Арката, бл. 4, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба
на тестени изделия, кафе и закуски, търговия
с всички видове стоки в страната и в чужбина,
разкриване и експлоатация на верига от магазини
и заведения за обществено хранене, автосервиз
и обслужване на автомобили, всякаква дейност,
позволена със закон, а за дейностите, подлежащи на разрешителен режим – след снабдяване
със съответен лиценз. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Калин Спиридонов Раев, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
8200
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261,
ал. 1 ТЗ с решение № 1511 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 321/2004 вписа в търговския регистър промени за „Бакалски и син“ – ООД, Перник: вписва
прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на
5 дяла от капитала на дружеството по 100 лв. на
обща стойност 500 лв., от Георги Спасов Фердов
на Стефан Димитров Ангелов; вписва прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на 10 дяла
от капитала на дружеството по 100 лв. на обща
стойност 1000 лв., от Боянка Георгиева Бакалска
на Стефан Димитров Ангелов; освобождава Георги
Спасов Фердов и Боянка Георгиева Бакалска като
съдружници в дружеството; вписва преобразуване на „Бакалски и син“ – ООД, в „Бакалски и
син“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
на дружеството е Стефан Димитров Ангелов;
вписва нов учредителен акт на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Стефан Димитров Ангелов.
8201
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1521 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 808/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мониан“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Благой Гебрев,
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бл. 60, вх. Е, ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество,
интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, складови сделки, строителство и електромонтажна дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон,
като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват
след получаването им. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ангел Владимиров Стоянов, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
8202
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1451 от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 768/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Шахтьор 24“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Перник, кв. Христо Смирненски
24, и с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина във всичките є видове
и форми, импорт, експорт, реекспорт, търговско
представителство и посредничество, агентство
и комисионерство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност,
строителна дейност, спедиционнни и превозни
сделки, складови и лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Рафаилов Николов, Иван Кръстев Иванов, Цветанка Любомирова Станкова, Аделина Стоянчова
Доцева, Милан Георгиев Миланов, Александър
Любомиров Жотев и Красимир Стефанов Станимиров, с неопределен срок и се управлява и
представлява от Николай Рафаилов Николов.
8203
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1436 от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 759/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Солид консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Рашо Димитров, бл. 80,
вх. В, ап. 74, и с предмет на дейност: фирмено
счетоводство, търговия с компютърна техника,
аксесоари, консумативи и софтуер, езикови преводи, търговска дейност в страната и в чужбина с
всякакви стоки, незабранени със закон, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, всякакъв вид услуги (с изключение на забранените
със закон), предприемаческа, комисионерска,
консигнационна, бартерна и лизингова дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, транспортна дейност в страната и в чужбина, информационна, рекламна и импресарска
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дейност, импорт, експорт, реекспорт, маркетинг,
мениджмънт, трансфер на технологии, ноу-хау,
външнотърговска и външноикономическа дейност
в пълен обем. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мануела Валериева Ангелова и
Явор Валериев Ангелов, с неопределен срок и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8204
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1562
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 833/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „МТ енд Т“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Младен Стоянов,
бл. 8, вх. Г, ет. 6, ап. 84, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, прилагане на иновации в практиката и
решаване на конкретни технологични проблеми,
създаване на изделия, машини и технологични
линии за машиностроенето и автоматизацията на
производството, строителството, дървообработващата, месодобивната и хранително-вкусовата
промишленост, конструиране на нестандартни
машини и изделия, металообработване, дизайн
и производство на механични детайли и възли,
производство на метални изделия за бита и
промишлеността, вътрешно- и външнотърговска
дейност с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни лица в страната и в
чужбина и осъществяване на всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници и управители Никола Славев Такев и Валентин Христов
Цветков, които ще управляват, задължават и
представляват дружеството заедно и поотделно
при следните условия: управителите поотделно
могат да задължават дружеството за суми до
2000 лв., а за суми над 2000 лв. могат да задължават дружеството само заедно; управителите
поотделно могат да теглят суми от банковите
сметки на дружеството, да нареждат плащания и
да получават суми в брой само до 2000 лв., а за
суми над 2000 лв. могат да теглят от банковите
сметки на дружеството, да нареждат плащания
и да получават такива в брой само заедно.
8205
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1569 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 493/2006 промени за „Ендемит“ – ООД,
Перник: приема Катина Кралчова Стояно
ва за съдружник в дружеството; освобождава
Емил Иванов Асенов като съдружник и управител на дружеството; вписва промяна на адреса
на управление – Перник, кв. Проучване, бл. 10,
ет. 5, ап. 39; приема нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява
пред трети лица от Антон Младенов Лозанов.
8206
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1550
от 27.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 117/2006
промени за „Просал Тюбс“ – ЕАД, Перник: вписва увеличение на капитала на дружеството от
195 000 лв. на 2 200 000 лв. чрез издаване на нови
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2 005 000 поименни акции с номинална стойност
по 1 лв.; в резултат на увеличението капиталът
на дружеството е в размер 2 200 000 лв., разпределен в 2 200 000 поименни акции с номинална
стойност по 1 лв.; вписва изменения в устава на
дружеството.
8207
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение № 1551 от 27.ХІІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 256/92 промени за „Агриани“ – ЕООД, в
ликвидация, Радомир: вписва удължаване срока
на ликвидация на дружеството до 31.ХІІ.2008 г.;
освобождава досегашния ликвидатор Божидар
Костадинов Манчев; вписва Павел Иванов Терзиев за ликвидатор на дружеството.
8208
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1561
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 832/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Новамед“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Райко Даскалов
1, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти и вещни права върху тях,
туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, външнотърговска дейност,
представителство и посредничество, производство,
преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, внос
и продажба на технически помощни средства,
приспособления и съоръжения за инвалиди,
всякаква друга стопанска и търговска дейност
или услуги, незабранени изрично със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Цветанов Леков и Юлия Антонова Лекова,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от управителя Юлия Антонова Лекова.
8209
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1570
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 835/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Диабед“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Райко Даскалов
1, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти и вещни права върху тях,
туризъм, туроператорска дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, външнотърговска дейност,
представителство и посредничество, производство,
преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, внос
и продажба на технически помощни средства,
приспособления и съоръжения за инвалиди,
всякаква друга стопанска и търговска дейност
или услуги, незабранени изрично със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Цветанов Леков и Юлия Антонова Лекова,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от управителя Юлия Антонова Лекова.
8210
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1514 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 804/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Изо стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Рашо Димитров, бл. 78, вх. Г, ап. 77, и с предмет
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на дейност: строителна и ремонтна дейност, монтаж и ремонт на машини и съоръжения, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, търговски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякакъв друг
вид дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кирил Венков Василев, с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
8234
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1544
от 21.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 602/2004
промени за „Групова практика за първична стоматологична помощ ЕО дент – 2“ – ООД, Перник:
вписва промяна в регистрираната фирма (наименование) на дружеството – „Групова практика за
първична дентална помощ ЕО дент – 2“ – ООД;
вписва промяна на предмета на дейност: дентална помощ като групова практика за първична
дентална помощ, дентално лечение, диагностика,
профилактика, наблюдение и консултации; прилага в търговския регистър дружествения договор
с всички изменения към 17.ХІІ.2007 г. съобразно
решенията на общото събрание.
8235
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1481
от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 785/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична
индивидуална медицинска помощ – д-р Емилия
Куковска“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 26, ет. 1,
ап. 2А, и с предмет на дейност: диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации и профилактика, предписване на
лабораторни и други видове изследвания, медицински дейности и манипулации под контрол и
отговорност на амбулаторията, на обема и вида
домашни грижи и помощ за болни, на лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
експерт иза за временна нет рудоспособност,
наблюдение и оказване на медицинска помощ
при бременност и майчинство, наблюдаване,
контролиране и полагане грижи за физическото
и психическото развитие на лица до 18 години,
дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи и имунизации,
издаване на документи, свързани с дейността на
амбулаторията, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лечение на болен
в дома му, когато състоянието на болния налага
това, които дейности са обединени в лечебно заведение за извънболнична помощ – амбулатория
за първична извънболнична медицинска помощ
на принципа на индивидуалната практика за
медицинска помощ, търговски сделки за нуждите
на осъществяваните от амбулаторията медицински дейности за обслужване на пациентите,
като дейностите, за които се изисква специално
разрешение и извършване на регистрация или са
обект на специално регулиране, ще се извършват
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след надлежно снабдяване с такова при спазване на нормативните разпоредби на Закона за
лечебните заведения. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Емилия Симеонова Куковска, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
8236
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1
ТЗ с решение № 82 от 23.І.2007 г. регистрира по
ф.д. № 499/2003 промени за „Радисън“ – ЕООД,
Перник: приема като съдружници Тодор Иванов
Тодоров и Димитър Иванов Димитров; вписва
прехвърляне на 120 дружествени дяла от капитала на дружеството по 10 лв. на обща стойност 1200 лв. от съдружника Румен Пантелеев
Евлогиев на съдружника Тодор Иванов Тодоров
чрез покупко-продажба и прехвърляне на 120
дружествени дяла по 10 лв. на обща стойност
1200 лв. от съдружника Румен Пантелеев Евлогиев на съдружника Димитър Иванов Димитров
чрез покупко-продажба; вписва преобразуване
на дружеството от ЕООД в ООД; приема нов
дружествен договор.
8237
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с
решение № 1340 от 22.ХІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 499/2003 промени за „Радисън“ – ООД,
Перник: освобождава като съдружници Тодор
Иванов Тодоров и Димитър Иванов Димитров,
във връзка с което прехвърляне на 120 дружествени дяла от капитала на дружеството по 10 лв.
на обща стойност 1200 лв. от съдружника Тодор
Иванов Тодоров на съдружника Румен Пантелеев
Евлогиев чрез покупко-продажба и прехвърляне на
120 дружествени дяла по 10 лв. на обща стойност
1200 лв. от съдружника Димитър Иванов Димит
ров на съдружника Румен Пантелеев Евлогиев
чрез покупко-продажба; вписва преобразуване
на дружеството от ООД в ЕООД; приема нов
учредителен акт на едноличното дружество с
ограничена отговорност.
8238
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1556 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 829/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ми и Ди“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров, бл. 87, вх. Г,
ет. 6, ап. 84, и с предмет на дейност: търговска
дейност в пълен обем, вътрешен и международен
транспорт и туризъм, посредническа дейност,
предприемачество, търговско представителство,
външноикомическа дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен обем, импорт-експорт,
всички видове услуги, производство, преработка
и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли
за производство и потребление, селскостопанска
продукция, хранителни и нехранителни стоки,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Михаил Николаев Младенов и Димчо Павлов
Димитров, с неопределен срок и се управлява
и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
8239
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 806/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фама“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Вардар, бл. 41,
ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции,
производство и продажба на стоки, търговско
представителство и посредничество, интернет
услуги и комуникации, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, вътрешен и международен
транспорт, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг, както и всякаква друга
дейност или услуги, незабранени със закон, като
всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват
след получаването им. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Иванов Димитров, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
8240
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1501
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 796/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Автотрейд – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Юрий Гагарин, бл. 29, вх. Г, ет. 4, ап. 75, и с предмет на дейност: търговска дейност в пълен обем,
вътрешен и международен транспорт и туризъм,
всички видове услуги, производство, преработка
и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли
за производство и потребление, селскостопанска
продукция, хранителни и нехранителни стоки,
посредническа дейност, предприемачество, търговско представителство, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен
обем, импорт-експорт, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Младен Игнатов Младенов, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
8241
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1571
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 836/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „А.С.К.“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Търговска, бл. 25, ап. 12,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговска реализация на всички видове стоки,
незабранени със закон, строително-ремонтна и
монтажна дейност, изграждане, ремонтиране,
конструиране, саниране и обновяване на В и К
инсталации и мрежи, изкупуване, дървообработ
ка, производство и търговия с дървен материал и
всякакъв вид стоки от дървен материал, изкупуване, производство и търговия с метали, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, сделки с интелектуална
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собственост, всички услуги на фирми и граждани,
незабранени със закон, транспортна, таксиметрова
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
хотелиерска и туристическа дейност, селскостопанска дейност, строителна дейност, производство
на хляб и хлебни изделия, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаването им под наем, разкриване на верига
фирмени магазини, заведения за обществено хранене, кафе, кафе-аперитиви, клубове за забавни
и развлекателни игри в страната и в чужбина,
консултантска и експертна дейност, външно- и
вътрешнотърговска дейност по целия предмет на
дейност, както и извършване на всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Петров
Йорданов и Кирил Драганов Симеонов, с неопределен срок и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
8242
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1572
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 837/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Натюрела България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Брезник, ул.
Цвета Лумбарова 68, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, проучване, проектиране, консултантски услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, лизингова дейност,
хотелиерски (извън слу чаите на чл. 2, ал. 2
ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги (под
формата на предприятие), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Людмила Димитрова Драгомирова
и Константин Димитров Драгомиров, с неопределен срок и се управлява и представлява от
съдружника Константин Димитров Драгомиров.
8243
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1554 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 827/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Екстрийм“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Юрий Гагарин,
бл. 36, вх. Е, ет. 5, ап. 133, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти, търговско представителство и
посредничество, интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, транспортни услуги, сделки с
интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон,
като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват
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след получаването им. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Светославов
Петров и Любен Георгиев Гигов, с неопределен
срок, представлява се от съдружниците заедно и
поотделно и се управлява от тях само поотделно.
8244
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1574 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 839/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Мебели Иво“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 32,
вх. Г, ет. 1, ап. 73, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба в страната и
в чужбина на стоки от собствено производство,
производство и продажба на мебели в страната
и в чужбина, таксиметрови услуги, счетоводни
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Надка
Христова Иванова и Ивайло Кирилов Иванов, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8245
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1496 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 792/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лимар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Околчица 6,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова
дейност, дейност на търговско представителство
и посредничество, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, кафе и
кафе-аперитиви, верига от фирмени магазини,
ателиета и бутици, както и складовата база към
тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, строителна и проектантска дейност и
услуги, външноикономическа и външнотърговска
дейност в рамките на законодателството в пълен
обем по целия предмет на дейност, проектиране
и архитектура, покупко-продажба на недвижими
имоти и посредничество при осъществяване на
сделки, дървообработване, търговия с черни и
цветни метали, горивни и строителни материали (след получаване на лиценз), всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Лилия Стефанова Кирилова и Мария Никодимова Мирчева, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8246
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1477 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 781/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „В М комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Юрий
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Гагарин, бл. 1, вх. К, ап. 29, и с предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност, монтаж
и ремонт на машини и съоръжения, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, търговски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякакъв друг
вид дейности, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Мартин Валентинов Тончев и Васил Иванов
Райчев, с неопределен срок и се управлява и
представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
8247
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1437 от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 760/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Еринин – Киро“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Младен
Стоянов, бл. 13, вх. А, ет. 8, ап. 20, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност, дейност
на търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, предприемачество, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките
на действащото законодателство в пълен обем по
целия предмет на дейност, строителна дейност
и строителни услуги, вътрешен и международен
туризъм с всички съпътстващи го дейности и
услуги, всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стефан Димитров Еринин и Кирил
Трендафилов Стоянов, с неопределен срок и се
управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
8248
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1 от 2.І.2008 г.
регистрира по ф.д. № 3751/91 промени за „Мини
Перник“ – ЕАД, в ликвидация, Перник: вписва
продължаване срока на ликвидация на дружеството до 31.ХІІ.2008 г.; вписва продължаване
действието на сключените договори за възлагане
на ликвидация на дружеството на всеки от ликвидаторите Юрий Драганов Любенов и Кирил
Емилов Асенов считано от датата на вписване на
промените в регистъра на търговските дружества.
8249
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ регистрира по ф.д. № 1116/95 промени за
„Перун – П“ – ООД, Перник: вписва прекратяването на „Перун – П“ – ООД, и обявяването му в
ликвидация с ликвидатор Здравка Борисова Михалкова; срокът за ликвидация на дружеството е
два месеца считано от обнародване на решението
за прекратяване на дружеството.
8250
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1567 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 646/2006 промени за „Ему – Перник“ – ООД,
Перник: освобождава досегашните управители
на дружеството Евгени Георгиев Славенин и
Кирил Георгиев Славениев от длъжност; вписва
като управител на дружеството Емил Цветков
Стоилов, който ще управлява дружеството и ще
го представлява пред трети лица; вписва промени
в дружествения договор.
8251
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11232 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3493/99 вписа
промени за „Булармекс – ИК“ – ООД: вписва
като съдружници Богдана Георгиева Петкова и
Стоян Димитров Петков; вписва промени в дружествения договор; дружеството се управлява и
представлява от Стоян Димитров Петков.
8211
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10741 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3085/2005
вписа промени за „Ар Джи Ем“ – ООД: вписва
ново седалище и адрес на управление – с. Попово, ул. Георги Димитров 28; вписва промени
в дружествения договор.
8212
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10818 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1667/2004 вписа промени
за „Марикос“ – ЕООД: заличава Мария Стоянова
Костанева като едноличен собственик на капитала и управител; вписва промяна на фирмата
на дружеството на „Марикос“ – ООД; приема
„Хриси – 99“ – ЕАД, Костинброд, и Светлана
Борисова Бояджиева като съдружници; избира
Емил Николов Янев като управител; вписва
промяна на седалището и адреса на управление
на „Марикос“ – ООД, на Костинброд, Софийска
област, ул. София 9; дружеството се представлява и управлява от Емил Николов Янев; приема
дружествен договор.
8252
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11074 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1937/2001 вписа промени
за „Елфор“ – ЕООД: вписва промяна на адреса
на управление – Пловдив, ул. Преслав 28; вписва
промяна в учредителния акт.
8253
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение от 3.І.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 8580/93 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „К – херба“ – ЕАД.
8254
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11194 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2033/2006 вписа промени за
„Стови реит“ – ООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 100 000 лв. на 112 600 лв.;
вписва промени в дружествения договор.
8255
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11001 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1896/2001
вписа промени за „Евроком България“ – ЕООД:
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приема „Литекс комерс“ – АД, София, за съдружник; заличава Георги Величков Барбудев
като управител на дружеството; вписва промяна
на фирмата от „Евроком България“ – ЕООД,
на „Евроком България“ – ООД; избира Андон
Радославов Димитров за управител; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Анна Василева Барбудева и
Андон Радославов Димитров заедно.
8256
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 20.ХІІ.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 862/98 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Инжстрой – инвест“ – АД.
8257
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11208 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 258/2006 вписа промени за
„Глобал чойс кънстракшън“ – ООД: освобождава
Анастас Георгиев Георгиев като съдружник; вписва
разпределение на капитала между съдружниците,
както следва: Марийка Христова Дончева – 466
дяла, Иван Василев Трифонов – 34 дяла; вписва
промени в дружествения договор.
8258
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10930
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7008/91 вписа промяна
за „Камена“ – ООД: избира за нови управители
Валентин Петров Карагьозов и Васил Димитров
Иванов, които ще представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
8259
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10928 от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2631/2006 вписа промени
за „Ем Ен Ем интернешънал“ – ООД: освобождава Константин Стоянов Константинов като
съдружник; освобождава Даниел Асенов Цветанов
като съдружник и управител; едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е
Йорданка Иванова Нешева; вписва промяна на
наименованието на дружеството – „Ем Ен Ем
интернешънал“ – ЕООД; приема учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Йорданка Иванова Нешева.
8260
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11104
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5702/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хидравлик“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Училищна 23, с предмет
на дейност: производство, окомплектовка и продажба на хидравлични детайли и маркучи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство и
от внос, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, консултантски, информационни услуги,
експорт и реекспорт на стоки, както и всички
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Динчо Рангелов Йорданов.
8261
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11013
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 195/99 вписа промени
за „Интеридеал“ – ООД: освобождава Христо
Петров Солаков като съдружник и управител;
вписва новия едноличен собственик на капитала
и управител Недялко Атанасов Дечев; вписва
промяна на фирмата на дружеството – „Интер
идеал“ – ЕООД; приема нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Недялко Атанасов Дечев.
8262
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11080
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 895/2007 вписа промени за „Мега принт“ – ЕООД: заличава Катя
Минкова Достинова като едноличен собственик
на капитала и управител; вписва новия едноличен собственик на капитала и управител Дрор
Аялон; вписва промяна на адреса на управление
от Пловдив, ул. Прослава 7А, ет. 1, на Пловдив,
ул. Бунтовнишка 16, ет. 6, ап. 18; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Дрор Аялон.
8263
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11035
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5075/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Холоан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Константин Величков 2, ет. 2, офис 2, с
предмет на дейност: притежание, управление и
ръководене на движими и недвижими имоти:
финансови активи, покупко-продажба, експлоатация, отдаване под наем и аренда на селски и
градски имоти, строителство на жилища, бизнес
сгради, промишлени халета или други подобни и
застрояване на всякакъв вид селски или градски
имоти, ръководене за сметка на трети лица, на
покупко-продажба, замени, отдаване под наем или
преотстъпване на други права за всякакъв вид
недвижими имоти, управление и оценка на градски
и селски имоти, бизнес консултации и стратегии:
счетоводни, данъчни, финансови консултации,
проучване и придвижване на всякакви документи
за получаване на помощи или спонсориране при
държавните и частните институции на която и да
било държава и пред Европейската икономическа
общност, внос и износ на всякакъв вид материали
за търговията, промишлеността и строителството,
както и на други елементи, необходими за процеса на промишлено преработване, консултиране
и управление на трети лица, изпълняващи тази
длъжност, освен това ще може да извършва национални и международни транспортни услуги
със собствени или наети от трети лица превозни
средства, дружеството може да упражнява една
или няколко от посочените дейности, като винаги
спазва съответните законови и административни
изисквания, както и всякаква законна дейност,
която управителният орган на дружеството реши,
при спазване на законоустановените изисквания.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Хосеп-Хоан Тарагона
Монталво, Антони-Микел Тарагона Монталво
и „Тарагона интернасионал“ – ООД, Испания,
и се представлява и управлява от Хосеп-Хоан
Тарагона Монталво и Антони-Микел Тарагона
Монталво заедно.
8264
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10903 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5634/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „БК
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хан Аспарух 115, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество, покупка, проектиране, строителство,
обзавеждане и управление на недвижими имоти,
превозна, спедиционна, лизингова и комисионна
дейност, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни
услуги, сделки с интелектуална собственост, както
и извършване на всякакъв вид сделки и услуги,
незабранени със закон, всички лицензирани дейности (след снабдяване със съответната лицензия
от надлежния държавен орган). Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иванка Александрова Бояджиева и
Константин Константинов Бояджиев, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
8265
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11109 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5774/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ница 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Кичево 12, вх. Д, ет. 3,
ап. 11, с предмет на дейност: производство и
поправка на ортопедични обувки и кожено-галантерийни изделия със собствени материали
или на ишлеме, пласмент на новопроизведените
изделия в страната и в чужбина, изкупуване и
продажба на материали за това производство,
ремонт на шевни машини, таксиметрови услуги,
авторемонтни дейности, вътрешно- и външнотърговска дейност, всички дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Илиев Петков.
8266
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10920 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5670/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кадива“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Константин Нунков 18,
ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: производство
на промишлени стоки за бита, маркетингова,
рекламна и проучвателна дейност – търговска
дейност – търговия на едро и дребно, внос, износ с всякакъв вид промишлени стоки и стоки
за бита, всякакъв вид услуги – посреднически,
консултантски, комисионерски, ремонтни и др.,
внос, продажба и лизинг на товарни и леки автомобили, спедиторски и транспортни услуги,
туристически услуги в страната и в чужбина,
всякакъв вид 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 Катя
Стефанова Енева.
8267
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10933
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5186/2007 вписа акционерно дружество „Перл оф Бългерия“ – АД, със
седалище и адрес на управление с. Цалапица, ул.
Тодор Ламбов 11, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро
и дребно, внос и износ на всякакви стоки или
изделия, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, търговско
представителство и посредничество на български
или чуждестранни търговци, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска,
туристическа, ресторантьорска дейност, образователни, рекламни, информационни, програмни и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонт
и поддръжка на недвижими имоти, с капитал
582 000 лв., разпределен в 58 200 поименни налични и винкулирани акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: Ламберт Якоб Хендрик Званепол, Траянка Йорданова Станиславова и Беренд
Званепол. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от Беренд Званепол.
8268
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11032 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5713/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Катана – КК“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Славееви гори 43, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство на хранителни стоки, производство
на промишлени стоки и търговия с промишлени
стоки, търговия с хранителни стоки, селскостопански произведения, ресторантьорство и
хотелиерство, посредническа и представителска
дейност, транспортна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти н цел
продажба, всякакви стоки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Красимира Цветанова
Цекова-Ъкова и Неделчо Желев Ъков и се представлява и управлява от Христина Бойчева Колева.
8269
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11015
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2153/2000 вписа промени за „Хранпак“ – ООД: освобождава като
съдружници Йорданка Михайлова Томова и „ЗЗУ
ПТ – ИНВЕ“ – АД, Пловдив; заличава Йорданка
Михайлова Томова като управител; вписва ново
име на фирмата – „Хранпак“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Христо Атанасов Томов;
приема учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от Христо Атанасов Томов.
8270
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10227 от
3.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5208/2007 вписа акционерно
дружество „Оптиенерджи“ – АД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Марица 91, ет. 5,
с предмет на дейност: производство и продажба
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на електроенергия, изграждане на фотоволтаични инсталации, производство и сглобяване на
фотоволтаични панели и елементи за монтажа,
консултантски услуги, изкупуване и реализация
на промишлени и непромишлени стоки, вкл. и
селскостопанска продукция с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
инвестиционна дейност, организация, управление
и посредничество на държавни и частни фирми,
инвестиционни и други фондове, покупко-продажба и сделки с недвижими имоти, изготвяне и
реализация на бизнес- и финансово-управленски
схеми, управление и участие в управлението на
дружества и фондове, вкл. придобиване, управ
ление, оценка и продажба на патенти и лицензи, дистрибуция, вътрешна и външна търговия,
внос и износ на материали, суровини, машини
и услуги, транспортни и спедиторски услуги в
страната и в чужбина, външноикономическа
дейност, специфични външнотърговски операции, всякаква друга дейност и предоставяне на
всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично
със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 5000 акции на приносител с право
на глас с номинална стойност 10 лв., със съвет
на директорите в състав: Мишел Арам Тютюнджан, Димитър Руменов Скакалечков и Джосеф
Патрик Дигнан, и се представлява и управлява
от Джосеф Патрик Дигнан.
8271
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10940 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5690/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Еко
Балкан травел“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Карлово, ул. Делю Георгиев 15,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: туроператорска дейност, всякакъв вид туристически услуги, рекламна и издателска дейност, търговия
на едро и дребно със стоки във всякакъв вид
магазини, дневни и нощни заведения, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
фризьорски услуги, внос и износ, продажба на
стоки от собствено производство, покупко-продажба на недвижими имоти и земеделски земи,
строителство, спедиционни и превозни сделки,
организиране и извършване на собствен и нает
транспорт – международен и вътрешен, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, ресторантьорство и хотелиерство, както
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Христо Нончев Боримечков и Магдалина Манолова Георгиева, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
8272
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10922
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2817/2007 вписа промени
за „Би Ес Ти строй“ – ООД: назначава Мустафа
Адил Йозкъванч за прокурист на дружеството;
актуализира дружествения договор с решение на
общото събрание от 5.ХІІ.2007 г.; дружеството се
управлява и представлява от управителите Латиф
Адалъ, Мехмед Кемалов Мейманов и прокуриста
Мустафа Адил Йозкъванч заедно и поотделно.
8273
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10839 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1012/96 вписа
промени за „Тониджи“ – ООД: заличава Петя
Ангелова Георгиева като управител на дружеството; вписва промяна на адреса на управление на
дружеството – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи
47, вх. Г, ет. 5, ап. 13; приема нов дружествен договор, приет на общото събрание на 1.ХІІ.2007 г.;
дружеството ще се представлява и управлява от
Диан Георгиев Георгиев.
8274
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10823
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2504/94 вписа промени
за „Триера – М“ – ООД: вписва увеличаване на
капитала на дружеството чрез записване на нови
340 дяла по 300 лв. от 45 000 лв. на 147 000 лв.;
вписва промени в дружествения договор съгласно
решение на общото събрание на съдружниците,
проведено на 17.ХІ.2007 г.
8275
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10833 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4520/97
вписа промени за „Планет тур“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 100 000 лв.
на 5100 лв.; освобождава и заличава Магдалена
Стоянова Татанова като съдружник и управител;
приема Калоян Иванов Попов за съдружник;
вписва актуално разпределение на капитала:
Елка Неделчева Димова – 17 дяла, Траян Ангелов
Ангелов – 17 дяла, и Калоян Иванов Попов – 17
дяла; вписва промяна на адреса на управление на
дружеството от Пловдив, ул. Георги Икономов 59,
на Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 52А, вх. А; вписва
промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците от 5.ХІІ.2007 г.;
дружеството се представлява и управлява от Елка
Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов
заедно и поотделно.
8276
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10891 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1393/2000 вписа промени за „Булсафил“ – ООД: освобождава
„Сафил“ – АД, Италия, и „Симест“ – АД, Италия,
като съдружници; вписва промяна на фирмата на
„Булсафил“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала на дружеството „Мондиалтекс“ – АД,
Люксембург; заличава Савио Чезаре като управител; приема Пиетро Луиджи Гиа, Георги Тодоров
Пеев и Мая Иванова Спасова за управители на
дружеството; приема учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителите
Пиетро Луиджи Гиа, Георги Тодоров Пеев и Мая
Иванова Спасова заедно от двама от избраните
управители; допуска прилагането на представения
годишен финансов отчет за 2006 г.
8277
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11079 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1481/2001 вписа промени
за „Нордикс инвест“ – ООД: вписва промяна в
предмета на дейност, като от досегашния отпада
„дейност като стоково тържище“; вписва промяна
в дружествения договор.
8278
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 11068 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3343/99 вписа
промени за „Индустриалкомплект“ – АД: вписва
промени в устава; допуска прилагането на годишните финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г.
8279
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10934
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1389/89 вписа промени за „Експо – груп“ – АД: вписва нов адрес на
управление – Пловдив, ул. Добруджа 2; вписва
промяна в устава на дружеството.
8280
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 11061 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 202/2005 вписа промени
за „Актив пропъртис АДСИЦ“ – АД: заличава
досегашните членове на съвета на директорите;
избира Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев
Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове
на съвета на директорите; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Дилян
Пейчев Панев.
8281
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11100 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3062/2003
вписа промени за „Векс“ – ООД: освобождава като
съдружник „Периферна техника – холдинг“ – АД,
Пловдив; заличава като управител Рашко Кирилов Радомиров; вписва промяна на фирмата
на дружеството на „Векс“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е „Вортекс“ – ЕООД,
Казанлък; вписва промяна на седалището и адреса
на управление – Казанлък, ул. Иларион Макариополски 1; приема учредителен акт; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Георги Ботев Ботев.
8282
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в
т ърг овск и я рег ис т ър с решен ие № 3827 о т
27.Х ІІ.20 07 г. по ф.д. № 731/97 п ромен и за
„Ем – П и – Би – Е с – 2“ – ЕООД: за л и ча ва
като собственик Станчо Панайотов Панайотов;
вписва като собственик Мартин Станчев Панайотов; вписва като управител Станчо Панайотов
Панайотов, който ще управлява и представлява
дружеството.
8283
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3826 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 157/98 промени за „Валдес“ – ООД: заличава
като съдружник Стоянчо Здравков Върбанов;
вписва като съдружник и управител Биляна Любомирова Нанева; дружеството се управлява и
представлява от управителите Владимир Дянков
Нанев и Биляна Любомирова Нанева заедно и
поотделно.
8284
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3857 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 167/2001 промени за „Свенска флор – България“ – ООД: заличава като съдружник „Традекс“ – ООД, ЕФН 1793038171, представлявано
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от Борислав Любенов Митков; вписва като съдружник „Вокс – индустрие са профиле“ – КД,
представлявано от Гжегож Лучак; вписва като
управител Теодор Спасов Русев; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Борислав Любенов Митков и Теодор Спасов
Русев заедно.
8285
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3858 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1054/2001 промяна за „Ретунг 1“ – ООД:
премества адреса на управление на ул. Никола
Петков 4, вх. 2, ет. 5, ап. 15.
8286
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3859 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1098/2001 промени за „Б & В“ – ООД:
заличава като съдружници Борислав Кръстев
Иванов и Веселин Цветанов Димов; вписва като
собственик Цанко Петров Цанов; дружеството
продължава дейността си като „Б & В“ – ЕООД;
заличава като управител Борислав Кръстев Иванов; дружеството се управлява и представлява
от собственика.
8287
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3798 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1667/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Експерименталика“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Трети
март 40, с предмет на дейност: научноизследователска, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска, сервизна, дизайнерска и
други дейности в областта на всички отрасли на
промишлеността, обучение и квалификация на
кадри по предмета на дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, маркетингови проучвания,
лизинг, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Иванов Трифонов.
8288
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3840 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 498/2004 промени за „Емо 100М“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Страхил
войвода 5; променя наименованието на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина – индивидуална
практика – Емо 100М“ – ЕООД; навсякъде в предмета на дейност думата „стоматолог“ се заменя
с „лекар по дентална медицина“; предметът на
дейност е, както следва: по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква
„а“ от Закона за лечебните заведения – индивидуална практика за първична медицинска помощ
по дентална медицина и по-специално извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове
изследвания, лекарства, превързочни материали
и медицински пособия, медицински дейности и
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консултации, всякакъв обем и вид домашни грижи
и помощ за болни, експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане
на грижи за физическото развитие на лица до 18
години, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване
на документи, свързани с дейността, насочване
на пациенти за консултативна болнична помощ,
наемане на лица съобразно обема и нуждите на
лечебната дейност, търговски сделки за нуждите
на осъществяваната медицинска дейност за обслужване на пациентите.
8289
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3839 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 419/2004 промени за „3 х 3“ – ООД: променя
наименованието на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория 3 х 3“ – ООД; навсякъде в
предмета на дейност думата „стоматолог“ се заменя с „лекар по дентална медицина“; предметът
на дейност е, както следва: дейности по смисъла
на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
като лечебно заведение – самостоятелна медикотехническа лаборатория, управлявана от лекар по
дентална медицина или специалист по профила
на лабораторията и по-специално: извършване
на предписани от лекар по дентална медицина
специфични технически дейности и произвеждане
на специализирани медицински помощни средства
от специалисти със съответното образование,
издаване на документи, свързани с дейността,
наемане на други лица съобразно обема и нуждите
на осъществяваната дейност, търговски сделки за
нуждите на осъществяваната медицинска дейност
и за обслужване на пациентите.
8290
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 3842
от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 297/2002 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Ауто хит“ – ООД.
8291
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3841 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 297/2002 промени за „Ауто хит“ – ООД:
вписва като съдружник и управител Златан
Иванов Джурелов; дружеството се управлява
и представлява от тримата управители Милен
Кунчев Кунчев, Пламена Парашкевова Кунчева
и Златан Иванов Джурелов заедно и поотделно.
8292
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3815 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 887/2007 промени за „Данюб трий“ – ООД:
вписва като втори управител Снежа Кирилова
Сотирова; дружеството се управлява и представлява от управителите Петър Боянов Бутафчиев
и Снежа Кирилова Сотирова заедно и поотделно.
8293
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3831 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 831/2007 промяна за „Ивайло Симеонов – 777“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
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с „агентиране на кораби, в т.ч. представителство
на корабопритежателя и капитана на кораба
във връзка с всички формалности и действия по
пристигането, пребиваването и отплуването на
кораба, издаване и подписване на коносаменти
за товари, разплащане на суми във връзка с пребиваването на кораби в пристанищата“.
8294
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3766 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1720/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Екосортинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Александровска
124, с предмет на дейност: производство, външно- и вътрешнотърговска дейност, събиране и
оползотворяване на отпадъци (след получаване
на съответното разрешение), рекламна, информационна и консултантска дейност в областта
на екологията и управлението на отпадъците,
изготвяне и реализиране на проекти, свързани
с екологията и управлението на отпадъците,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредническа
дейност, отдаване на транспортни средства под
наем и транспортни услуги в страната и в чужбина, всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала „Екобулпак“ – АД, ЕФН 2104067669, и се
управлява и представлява от управителите Видьо
Вълков Видев и Велизар Юлиянов Караиванов
пред трети лица, както следва: за извършване на
правни и фактически действия, от които могат
да възникнат задължения за дружеството в размер до 20 000 лв. – заедно или поотделно, а за
извършване на правни и фактически действия,
от които могат да възникнат задължения за дружеството в размер над 20 000 лв. – само заедно.
8295
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3777 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1700/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Клио“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Тулча 8, вх. 6,
ет. 2, с предмет на дейност: фризьорство, козметика, маникюр и педикюр, обществено хранене,
търговия със стоки за бита и търговско посредничество, рекламна дейност, таксиметров превоз
на пътници и товари, всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Надежда Костова Ангелова.
8296
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3721 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1695/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Криос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков
Вапцаров 22, вх. 1, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт,
бартерни сделки и обмен на стоки за потребление,
комисионна търговия, посредничество, сделки
с недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, търговия със селскостопанска
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продукция, строително-ремонтна дейност на
сгради и съоръжения в страната и в чужбина,
товаро-разтоварна дейност, туристически услуги,
хотелиерство, таксиметрови услуги, организиране
и експлоатация на електронни и забавно-развлекателни игри, разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено
хранене, отдаване под наем на вещи, машини
и автомобили, авторемонтни услуги, ремонт и
продажба на часовници, шивашки услуги и други
дейности, незабранени със закон (след лицензиране на съответната дейност). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Антония Христова Русинова.
8297
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3643 от 18.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1586/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика – д-р Славов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Николаевска 16, вх. 1,
ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: диагностика,
лечение, наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други
изследвания, медицински дейности и манипулации
под медицински контрол и отговорност, търговски
сделки за нуждите на осъществяваната дейност
и за обслужване на пациентите. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала Деян Петков Славов,
който го управлява и представлява.
8298
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1405 от 29.V.2007 г. по ф.д.
№ 664/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Каприкорн 3“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Баба Тонка 24,
с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със селскостопански и промишлени
продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешнои външнотърговска дейност, бартерни, реекспорт
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научноразвойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Майкъл Джон Тайрър.
8299
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3747 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1696/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Оти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Чипровци 28, вх. А, ет. 2,
с предмет на дейност: производство, търговия с
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промишлени стоки на едро и дребно, търговско
посредничество, хотелиерска, външноикономическа дейност – бартерни и други обвързани
сделки, импорт, експорт, реекспорт, откриване
и експлоатация на магазини, павилиони, ресторанти, бутици, агенция за недвижими имоти,
заложни къщи, таксиметров превоз на пътници
и товари, всякаква друга дейност и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Огнян Николаев Иванов.
8300
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3718 от 21.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1692/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Оливиер пропъртиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Константин Иречек 23А, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, програмна и
рекламна дейност, придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди и
продажбата им с цел печалба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Якомина Алета Оливиер.
8301
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3775 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1745/2007 дружество с ограничена отговорност „АМ бау“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Филип Станиславов 1, вх. 2,
ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: строителна и
строително-ремонтна дейност, всички свързани
със строителството довършителни услуги до
ключ, фаянс, мрамор, гранитогрес и теракота,
външна топлоизолация, покупко-продажба на
движими и недвижими имоти, търговия със
строителни материали на едро и дребно в страната и в чужбина, търговско представителство и
посредничество на фирми в страната и в чужбина,
всички останали дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Иван Русинов Василев и
Валентин Станчев Никулов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
8302
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3752 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1703/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Ер Джи – компютърни
системи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ряхово, община Сливо поле, ул.
Димитър Калинов 19, с предмет на дейност: покупка и продажба на компютърни конфигурации,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, строително-ремонтни
услуги, търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина, придобиване, използване и трансфер
на права върху изобретения, маркетинг, консул-
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тинг, франчейзинг и лизинг, издателска, както и
всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Явор
Радославов Георгиев.
8303
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3856 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1465/2003 промяна за „Трансис“ – ЕООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 200 000 лв.
8304
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3751 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1701/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Воли“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Плевен 3, вх. 3, ет. 5, с
предмет на дейност: фризьорски и козметични
услуги, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, комисионни сделки
и сделки с интелектуална собственост, издателска
и импресарска дейност, маркетингови проучвания,
счетоводни услуги, рекламна дейност и всички
търговски сделки, незабранени със закон и за
които се изисква водене по търговски начин, а
когато има изискване за съответно разрешение
или лиценз – след снабдяване с такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Волена Рашкова Рангелова.
8305
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3774 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1744/2007 дружество с ограничена отговорност „Инстрой“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Околчица 11, вх. 4, ет. 2,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид с цел постигане на печалба, продажба на стоки от собствено производство с цел
постигане на печалба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки с цел постигане на печалба,
строително-монта ж на дейност. Дру жеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Наско Петров Атанасов и Илияна
Атанасова Николова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8306
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3773 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1742/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „МИ 72“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Петрохан 47, вх. 1,
ет. 1, с предмет на дейност: ресторантьорска
и хотелиерска дейност, рекламна и издателска
дейност, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос
и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство
и реконструкция на сгради, организиране на
търгове, базари, изложби, търговско-импресарска
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дейност, всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милен
Илиев Иванов.
8307
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3776 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1660/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Си – фрутс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Стамболово, община
Сливо поле, ул. Стара планина 9, с предмет на
дейност: маркетинг, търговия на едро и дребно с
всякакви потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги, изготвяне и реализация на проекти в
сферата на селското стопанство и екологията,
внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, производство на селскостопанска
продукция, хотелиерство и ресторантьорство и
свързаните с тях вътрешен и международен туризъм, рекламна, посредническа и предприемаческа
дейност, организиране на курсове за чужди езици,
счетоводни услуги, производство, изкупуване и
търговия с животинска и растителна продукция,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Синан Садула Вейсал.
8308
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3771 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1740/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Деметра юнион“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Даме Груев 3, вх. 8, ет. 8, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, производство и търговия със селскостопански продукти и
хранителни 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 управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Емил Тончев Георгиев.
8309
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3805 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1725/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „АСП“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, Алея Ела, бл. Алтай, ет. 3,
с предмет на дейност: производство, изкупуване,
преработка и реализация, внос и износ на селскостопанска, промишлена и животинска продукция, хляб и хлебни изделия, сладкарски изделия,
тонизиращи напитки, ремонт и производство на
битова, ел. техника, ел. инсталации на дограма,
куриерски, машинописни, ел. и газозаваръчни
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работи и услуги, отдаване под наем и аренда на
вещи, превозни средства, селскостопанска техника,
хотелиерска дейност в собствени и наети помещения, спортно-туристическа дейност с водоплаващи
средства до 10 бруто регистър тона, организиране
на екскурзии в страната и в чужбина, представяне
на чуждестранни туристически фирми в страната
и в чужбина, разкриване и наемане на заведения
за обществено хранене, питейни и увеселителни
заведения с консумация на алкохолни напитки,
тихи и занимателни електронни игри, разнос по
домовете, производство и търговия с декоративни
дървета и храсти, цветя и разсад, изработка на
фирмени надписи, табели и плакати, рекламна и
преводаческа дейност, производство и продажба,
внос и износ на ръчни плетива, изделия от метал
и дърво, стъкло и пластмаса, превоз на аварирали автомобили, производство на автомобилни
ремаркета до 750 кг, търговия, внос и износ на
употребявани автомобили, мотоциклети и велосипеди, селскостопанска, битова, телевизионна
и видеотехника и резервни части за тях, лек и
товарен таксиметров превоз в страната и в чужбина, организиране и провеждане на курсове по
чужди езици, спортно-развлекателна и лечебна
физкултура, пласментно-снабдителна дейност,
бартерни сделки, посредническа дейност, комисионна търговия със стоки, спортни състезания,
концерти и звукозаписна дейност и търговия с нея.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Иванов Пишев.
8310
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3825 от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1103/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Харъб“ – ЕООД.
8311
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3824 от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1103/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Харъб“ – ЕООД.
8312
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3813 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1640/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Леджънд пропъртис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Фердинанд 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж,
строителство, ремонтни услуги, обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, оценка на
недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество
и представителство на български и чуждестранни
фирми и физически лица, рекламни, информационни, изложения и промоции, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кристиан Питър Робъртс.
8313
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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 № 3804 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1724/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Реализмос“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Баба Тонка 7, с
предмет на дейност: търговско посредничество и
представителство в страната и в чужбина, всякакви
сделки с недвижими имоти, ресторантьорство и
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 със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Антъни Моор Претто.
8314
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3836 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 314/97 промени за „Строй инвест Русе 97“ – АД:
заличава като изпълнителен директор Александър
Кирилов Миленков; вписва като изпълнителен
директор Георги Тихомиров Капанджиев, който
ще управлява и представлява дружеството.
8315
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3828 от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 831/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Тосита“ – АД.
8316
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3808 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1728/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джега“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Александровска
71, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, продажба, ремонт
и строителство, всякаква търговия с недвижими
имоти съобразно решенията на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
с едноличния собственик на капитала Емануил
Джордж Сефай и се управлява и представлява
от Амалия Сефай.
8317
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3720 от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1694/2007 дружество с ограничена
отговорност „Гол д – А поло БГ “ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Вит
12, с предмет на дейност: покупка от страната
и от чужбина на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, експорт и реекспорт на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително-монтажна дейност,
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разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, вкл. и кафетерии, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Валентин Серафимов
Марков и Александър Исак Голдщайн, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8318
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3832 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1579/2007 промени за „Мото универсал“ – ЕООД: заличава като собственик Симон
Мико Барутчиев; вписва като собственик Алпер
Иелмаз, който ще управлява и представлява
дружеството.
8319
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3818 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1245/2005 промяна за „Русе мрамор“ – ООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 65 000 лв.
8320
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3817 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 808/2005 промени за „ЕМС – импорт“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Евелина
Георгиева Тодорова-Сарова; вписва като съдружник и управител Симеон Йорданов Саров, който
ще управлява и представлява дружеството.
8321
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3822 от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 865/2003 вписа промени за „Мидия
инвестмънт“ – ЕООД: премества адреса на управление на ул. Чипровци 23, вх. 3, ет. 3, ап. 17;
заличава като собственик Владимир Илиев Георгиев; вписва като собственик Свилен Николов
Стоилов, който ще управлява и представлява
дружеството.
8322
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3821 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 681/2003 промяна за „Аргус – ИЛ“ – ООД:
премества адреса на управление на ул. МарияЛуиза 1, вх. 2, ет. 1.
8323
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3745 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 661/2003 промени за „Одонтоя“ – ЕООД:
променя наименованието на „Амбулатория за
първична извънболнична дентална помощ – Одонтоя“ – ЕООД; в предмета на дейност думата
„стоматологична/о“ се заменя с „дентална/о“.
8324
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3780 от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 170/2001 промени за „КЗУ – Шап
ков“ – ЕООД: вписва като съдру ж ници Валентина Борисова Пенева и Димитър Борисов
Шапков; дружеството продължава дейността си
като „КЗУ – Шапков“ – ООД; вписва промяна в
предмета на дейност: производство и търговия
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със селскостопански произведения, промишлени
стоки и стоки за бита, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, електродъгово и електрогазово заваряване на всички видове метали и
контрол на заваръчни съединения, транспортна,
спедиционна, строителна и шлосерно-монтьорска
дейност, стругарска дейност и всички останали
дейности, разрешени със закон; заличава като
управител Борис Димитров Шапков; вписва като
управители Стефан Петков Пенев и Димитър
Борисов Шапков, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.
8325
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3719 от 21.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1693/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Далисомо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Алеко
Константинов 2, с предмет на дейност: внос и
износ, реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, бартерни и комисионни сделки, производство на мебели, вътрешен дизайн, търговия
с недвижими имоти, експлоатация на заведения
за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки, вериги от обекти за търговия
и обществено хранене, производство, монтаж,
вътрешна и външна търговия, производство на
стоки с цел продажба, проектантска, строителна
и строително-ремонтна дейност, вътрешен и международен туризъм и други разрешени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Борислав
Ангелов Борисов.
8326
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3717 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1691/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аквием“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Драгоман 6,
вх. В, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
складови сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост, всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Александър Любенов Николов.
8327
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3716 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1690/2007 дружество с ограничена отговорност
„Интерхаус инвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Алея Възраждане 32,
вх. А, ет. 8, ап. 25, с предмет на дейност: външна
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и вътрешна търговия, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
складови сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост, всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Златка Томева Томева и Станимир Маринов
Ставрев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
3828
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3715 от 21.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1689/2007 дружество с ограничена отговорност „Болкан машрум проджект и кънсалтънси“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Муткурова 53А, бл. Спартак, ап. 2, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
подготовка и обучение на персонал, продажба
на изделия от собствено производство, покупкопродажба на недвижими имоти, производство на
строителни материали и изделия, специализирани
строителни услуги, предприемачество, комплексно обслужване със строителна механизация и
автотранспорт, спедиторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, програмна и
рекламна дейност, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Йоханес Корнелиа Джерардус Мария Ван Бокстел, Ерик Ленге и Руди Ф. Й. Йорис, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8329
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3713 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1687/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Надежда комерс 2000“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Прага 9, вх. 3, ет. 7, с предмет на дейност: ремонт,
регулиране и балансиране на гуми, вътрешна
и външна търговия, производство, съхранение,
преработка и реализация на стоки, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
информационни и консултантски услуги, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Николай Йорданов
Николов.
8330
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3714 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1688/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди комерс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Отец Паисий
10, ет. 4, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, консултантски,
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административни, регистрационни и счетоводни
услуги, вътрешна и външна търговия, посредничество при търговия с менителници, записи на
заповед и други ценни книжа, лизинг, сделки
с интелектуална собственост, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Илиана Димитрова Русева.
8331
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3837
от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 964/97 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Тисем – 97“ – АД.
8332
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3750 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1699/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лари – М“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Даме Груев 6, вх. 3,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка и пласмент на стоки и
продукти от леката, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и
външна търговия, търговско посредничество и
търговско представителство, агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингова дейност и бартерни сделки в страната
и в чужбина, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство
и хотелиерство, оказион, инженерингова дейност,
импресарска и продуцентска дейност, компаньонки и компаньони, масажистки и масажисти,
гадатели, екстрасенси и биотерапевти, битови
услуги за населението, сделки с интелектуална
собственост, движими имоти, реклама, като посочените дейности могат да бъдат извършвани
след набавяне на съответните лицензи за това.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Иларион Младенов Илиев.
8333
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3749 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1698/2007 акционерно дружество „ОКЗ
Бул холдинг“ – АД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Тутракан 49А, с предмет на
дейност: производство, монтаж и ремонт на резервоари, технологични устройства и тръбопроводи,
шлосерство, металообработка, ремонт на пътни
превозни средства, дърводелство, проектантска
дейност в строителството, проектиране на електрически устройства, инвеститорска и инженерингова дейност в строителството, монтаж, ремонт,
ревизия и проби на бронирани електрически
устройства, производство, инсталация и ремонт
на електрически машини и уреди, технически
сервиз и диагностика на технологични устройства,
изработка на метални конструкции, котли, уреди
и контейнери, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по-
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средничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг.
Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен
в 500 акции на приносител с право на един глас с
номинална стойност 100 лв., с неограничен срок,
със собственик „ОКЗ холдинг“ – АД, управлява
се от съвет на директорите в състав: Валентин
Стоянов Новаков – изпълнителен директор, Диан
Иванов – председател, и Росен Валентинов Новаков – зам.-председател, и се представлява от
изпълнителния директор.
8334
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3782 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4342/91
промени за „Топлофикация – Русе“ – ЕАД: вписва
промяна на броя на членовете на съвета на директорите от 6 на 9 членове; вписва като членове
на съвета на директорите Андрей Александрович
Николаев, Виктор Александрович Толоколников
и Томаш Щокел; заличава като изпълнителен
директор Тоньо Добрев Томов; вписва като изпълнителен директор Андрей Александрович
Николаев, който ще представлява дружеството.
8404
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3756 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 737/2002 промени за „Скалма“ – ЕООД:
вписва като съдружник Атанаска Михайлова
Стойчева; дружеството продължава дейността
си като „Скалма“ – ООД.
8405
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3754 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 851/2003 промени за „Букович“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Бистрица
4, ет. 5; заличава като собственик Иван Петров
Букович; вписва като собственик Стефан Иванов
Стефанов, който ще представлява дружеството.
8406
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3819 от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 24/2004 промяна за „Мира – фейт“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Тръстеник, ул. 24 май 50.
8407
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3786 от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 152/2004 промяна за „Анжел фарма“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с
„отдаване под наем“.
8408
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3778 от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 307/2007 промяна за „Мол Русе инвест“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5200 лв. на 689 410 лв.
8409
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3746 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 442/98 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Ивалинка Цанкова – ИТК“ от едноличния търговец Ивалинка Тодорова Цанкова на Тодор Иванов
Цанков и го вписа като едноличен търговец с фирма „Ивалинка Цанкова – ИТК – Тодор Цанков“.
8410
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3768 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 264/2002 промени за „Делта текстил – България“ – ЕООД: премества адреса на управление на
бул. Тутракан 44; заличава като управител Ейтан
Счастни; вписва като управител Рубен Денкберг;
дружеството ще се управлява и представлява от
двамата управители Рубен Денкберг и Джоузеф
Саар заедно и поотделно.
8411
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3769 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1111/2002 промени за „Ромпетрол България“ – АД: вписва увеличение на членовете на
съвета на директорите от 3 на 5 членове; вписва
като членове на съвета на директорите Адриан
Раду Киш и Флорин Ерик Киш; вписва съвет
на директорите в състав: Антоанета Стефанова
Попова – председател, Николае Йонеску – зам.председател, и Адриан Акатриней – изпълнителен
директор, Адриан Раду Киш – член, и Флорин
Ерик Киш – член.
8412
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3788 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1292/2007 промени за „Локомотивен и
вагонен завод“ – ЕАД: заличава като собственик
„ЖП Инженеринг“ – ЕООД (ЕФН 2107168211),
представлявано от Елена Николаевна Москвичева;
вписва като собственик „Нове Индъстри“ – АД
(ЕФН 2107051310).
8413
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3764
от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2167/91 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Напорни тръби“ – АД.
8414
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1177 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 190/2006
промени за „Органик ленд корпорейшън“ – ООД,
с. Попина: заличава като съдружник Антон Гаврилов Попов; вписва като съдружник „Болкан
Фудс“ – ЕООД; премества седалището и адреса
на управление от с. Попина, община Ситово,
селскостопански двор, в бивша земеделска кооперация в с. Калипетрово, ул. Рашко Блъсков
210; дружеството се управлява и представлява
от управителите Херит Мартинус Ян Термеер и
Антон Гаврилов Попов заедно и поотделно.
8213
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1170 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 326/2002

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

промени за „Дръстър БВ“ – ООД, Силистра:
заличава като съдружник Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник „Меком“ – АД (ф.д.
№ 12925/2000), София, представлявано от изпълнителния директор Маргарита Борисова Стоянова.
8214
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение № 1211 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 175/2006
промени за „Биоетанол България“ – А Д, гр.
Дулово: вписва промяна на наименованието на
фирмата от „Биоетанол България“ на „Калиакра България“; вписва промяна на предмета
на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, консултантски услуги, както
и всякаква друга дейност, допустима със закон.
8215
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1085 от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 137/2007
промени за „Синагро“ – ООД, с. Калипетрово:
заличава като съдружник Антон Гаврилов Попов;
„Органик Корпорейшън“ – ООД, представлявано
от управителя Херардус Йозеф Мария; вписва
като съдружник „Болкан Фудс“ – ЕООД; вписва
като управител Антон Гаврилов Попов; премества
седалището и адреса на управление на фирмата
от с. Калипетрово, ул. Рашко Блъсков 210, в с.
Попина, община Ситово, селскостопански двор;
дружеството се управлява и представлява от управителите Херит Мартинус Ян Термеер и Антон
Гаврилов Попов заедно и поотделно.
8216
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1525
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 719/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ра Ди Ес консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Смолян, бул. България 6, обособена част А, ет. 3, с
предмет на дейност: консултантско обслужване на
физически и юридически лица, информационна и
посредническа дейност, предоставяне на услуги във
връзка с административноправното обслужване на
клиентите, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, посредническа дейност
с недвижими имоти, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 30 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „РДД“ – ЕООД, Смолян, и се управлява
и представлява от управителя Руска Тодорова
Даскалова.
8335
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1551 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 719/2007 вписа промени за
„Ра Ди Ес консулт“ – ЕООД, Смолян: освобождава „РДД“ – ЕООД, представлявано от Райчо
Димитров Даскалов, като едноличен собственик
на капитала; вписва нов едноличен собственик на
капитала – Елена Димитрова Даскалова-Радева;
дружеството се представлява и управлява от Руска
Тодорова Даскалова – управител.
8336
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 21 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 779/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „МФ къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление Мадан, ул. Република
10, с предмет на дейност: продажба на стоки
от собствено производство, покупка на стоки с
цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
или други услуги, покупка, строителство или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всички други дейности, сделки и услуги,
незабранени със закон, като дейността ще се осъществява в страната, в чужбина и в свободните
безмитни зони, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Мехмедемин Салимехмедов
Бекрийски и Фахри Адемов Молайсенов и се
управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
8337
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 16
от 3.І.2008 г. по ф.д. № 252/2002 вписа поемане
на предприятието на ЕТ „Димитър Терзиев“, с.
Давидково, община Баните, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
наследника Кирил Иванов Терзиев и го вписа
като едноличен търговец с фирма „Димитър
Терзиев – Кирил Иванов“.
8338
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 13 от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 664/2006 вписа промени за „Орфей хотел“ – АД, Девин: освобождава члена на съвета
на директорите Станислав Йосифов Недков от
функциите на изпълнителен директор и оттегляне
овластяването му с представителна власт; избира
Мариана Николова Вълканова-Карасали за изпълнителен директор на дружеството; дружеството
се управлява и представлява от председателя на
съвета на директорите Николай Георгиев Вълканов
и от изпълнителния директор Марина Николова
Вълканова-Карасали само заедно.
8339
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 1548 от 27.ХІІ.2007 г. в регистъра за
еднолични търговци прехвърляне на ц ялото
търговско предприятие на ЕТ „Кемиком – Кремена Даскалова“, Девин, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Кемиком“ – ООД, Девин.
8415
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 3
от 2.І.2008 г. в регистъра за еднолични търговци
прехвърляне на цялото търговско предприятие
на ЕТ „Фантазия – Евдокия Трифонова“, Смолян,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по баланса на предприятието към
датата на подписване на договора 17.ХІІ.2007 г.
на „Идея“ – ООД, Смолян.
8416
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра
за еднолични търговци дарението на търговското предприятие на едноличния търговец Фахри
Адемов Молайсенов с фирма ЕТ „Фахри Молайсенов“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения и активи и пасиви, подробно отразени в счетоводния баланс, описан в
договора за дарение от 18.ХІІ.2007 г., на „Фури
комерс“ – ЕООД, Мадан (рег. по ф.д. № 31/2007).
8417
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 14 от
2.І.2008 г. по ф.д. № 43/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промяна за „Лисичево – ДЕ“ – ООД, Девин: премества седалището
и адреса на управление на дружеството от Девин,
ул. Катя Ванчева 4А, в Пловдив, ул. Кичево 52,
ет. 5, ап. 12.
8418
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 20/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промяна за
„МВЕЦ – ИТА“ – ЕООД, Смолян: премества
седалището и адреса на управление в София,
ж.к. Изгрев, кв. Изток, ул. Райко Алексиев 40,
бл. 215, ет. 8, ап. 23.
8419
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2 от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 91/20 04 пром яна за „Екоконсул т
Нита“ – ЕООД, Смолян: премества седалището
и адреса на управление в София, ж.к. Изгрев, кв.
Изток, ул. Райко Алексиев 40, бл. 215, ет. 8, ап. 23.
8420
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 4 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 867/96
вписа промени за „Аркадия Силвър“ – ЕООД,
гр. Драгоман: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва промяна на фирмата
от „Аркадия Силвър“ – ЕООД, на „Аркадия
Инс“ – ЕООД; приема нов предмет на дейност:
застрахователно и презастрахователно посредничество, изразяващо се в оказване на съдействие
при подготовката, сключването и изпълнението
на застрахователни, съответно презастрахователни договори, в сключването им по възлагане от
потребител на застрахователни услуги, съответно
от застраховател, и в съдействие във връзка с
упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, вкл. в случаите на
настъпване на застрахователно събитие, както
и в предоставянето на консултации във връзка
с такива договори, консултации и проучвания
за инвестиции и управление на търговски предприятия, икономически, финансово-счетоводни
консултации и услуги, информационна и рекламна
дейност, дейност на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица, външно- и вътрешнотърговска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва изменен учредителен договор.
8217
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1418/97 вписа промени за
„Етропал трейд“ – ООД, Етрополе: прекратява
участието като съдружник в дружеството на Кирил
Иванов Бошов; приема нов дружествен договор.
8218
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1418/97 вписа промени за
„Етропал трейд“ – ООД, Етрополе: освобождава
Николай Михайлов Пенчев като управител на
дружеството; избира Росица Михайлова Пенчева
за управител на дружеството, която ще го управлява и представлява.
8219
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1210/2005 вписа промени
за „Балкан – Пи Ем Ес“ – ООД, Самоков: прекратява участието като съдружник в дружеството
на Сали Анджела Гроувс; приема за съдружник
в дружеството Надежда Бойчева Илиева-Докузова; освобождава Сали Анджела Гроувс като
управител и представляващ дружеството; избира
за управител на дружеството Надежда Бойчева Илиева-Докузова, която ще го управлява и
представлява заедно и поотделно с досегашния
управител Стефан Христов Докузов; приема нов
дружествен договор.
8220
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1295/2005 вписа промени за „Екопласт“ – ООД, Самоков: прекратява
участието като съдружник на Емил Михайлов
Михайлов и го освобождава като управител
на дружеството; приема за съдружник Полина
Момчилова Герасимова и я избира за управител
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Полина Момчилова
Герасимова и Красимир Георгинов Герасимов заедно и поотделно; приема нов дружествен договор.
8221
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1099/2007 вписа промени
за „Кива Интериор“ – ООД, Самоков: прекратява
участието като съдружник на Апостол Иванов
Кичуков в дружеството; вписва като съдружник
в дружеството Стефан Асенов Костадинов; освобождава Апостол Иванов Кичуков като управител и представляващ дружеството; вписва като
управител Стефан Асенов Костадинов, който ще
управлява и представлява дружеството заедно и
поотделно с досегашния управител Борислав Георгиев Вардаров; вписва нов дружествен договор.
8421
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1603/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дончев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Драгоман,
ул. Три уши 14, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство
на селскостопанска продукция, производство и
търговия с промишлени, хранителни и селскосто-
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пански стоки, строителна дейност, транспортна
дейност, услуги с пътностроителна механизация,
посреднически и комисионерски услуги, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, търговско
представителство (без процесуално), посредничество и агентство на лица и фирми в страната
и в чужбина, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Дончо Стоянов Дончев.
8422
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1609/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ем Джи
Ди систърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Столник, община Елин Пелин, Софийска област, с предмет на дейност: търговска
дейност с отпадъци от черни и цветни метали,
изкупуване на вторични суровини, таксиметров
превоз на пътници и товари, 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, консултантска дейност, туристически, рекламни, информационни,
програмни, счетоводни, фотографски, ксероксни
и други услуги, сервизни услуги на автомобили,
производство и търговия със селскостопански стоки, както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Михаела
Добрева Бакалова.
8423
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1610/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ненов и Ненов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Букорска 3, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с предмет на
дейност: производство и търговия в страната и
в чужбина с изключение на забранените с нормативен акт стоки, експорт, импорт, реекспорт,
агротехнически, растителнозащитни услуги, посредническа дейност, организиране на курсове и
школи за квалификация и обучение, преводачески,
машинописни и ксероксни услуги, търговия с недвижими имоти и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Василев Ненов.
8424
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1611/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Янис – Братанис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област,
ул. Четиридесет и четвърта 26, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни и
промишлени стоки и селскостопанска продукция,
търговско представителство, агентство и посред-
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ничество, вътрешна и външна търговия, всякакви
услуги за населението, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, туристическа и туроператорска
дейност, както и всякаква разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Братан Цеков Дудин.
8425
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1612/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Стройинженеринг – 5“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Никола Корчев 8, с
предмет на дейност: проектиране във всички фази,
вкл. изработване на проекти за строителството,
строително-ремонтна дейност, вкл. продажба
на строителни материали, превозна и спедиторска дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, проучване и експлоатация на терени във
и извън строителните граници на населените
места, консултантска и посредническа дейност
при отдаване на недвижими имоти под наем и
аренда, търговско и строително представителство,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм, търговия в страната и в чужбина и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Румен Красимиров Петров.
8426
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1614/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Солид гео 3“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Божурище,
ул. Люлин 14, с предмет на дейност: проектиране, вътрешна и външна търговско-икономическа
дейност, разкриване на магазинна мрежа за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки
от местно производство и вносни, заведения за
обществено хранене, кафетерии, производство
и продажба на безалкохолни напитки, продажба на алкохолни напитки, тютюневи изделия,
строителна, предприемаческа дейност, жилищни,
стопански, промишлени сгради, както и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Светла Якимова Милева.
8427
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1469/2007 вписа промяна
за „Салватор“ – ЕООД, Костинброд: вписва нов
учредителен акт на дружеството.
8428
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 2 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1330/2007
вписа промени за „М.С.Прогрес“ – ЕООД, Костинброд: прекратява участието като едноличен
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собственик на Явор Стоянов Бояджиев в дружеството; вписва като едноличен собственик СД
„Булемс – Примеров и сие“, София (рег. по ф.д.
№ 11813/91 на СГС); освобождава Явор Стоянов
Бояджиев като управител на дружеството; премества седалището и адреса на управление на
дружеството от Костинброд, Софийска област, в
София, район „Студентски“, ул. Дъбница 7, вх. Г,
ет. 1, ап. 17; вписва нов учредителен акт.
8429
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 523/2007 вписа промени
за „Тока“ – ООД, Своге: прекратява участието
като съдружници на Митко Николов Илиев и
Тодор Атанасов Атанасов в дружеството; променя фирмата на дружеството на „Тока“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
Иван Игнатов Иванов; освобождава Тодор Атанасов Атанасов като управител и представляващ
дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от едноличния собственик Иван
Игнатов Иванов; вписва нов учредителен акт.
8430
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4518 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2169/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Редокс – систем“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 157, бл. 1, вх. 1, ет. 2, офис 5, с предмет
на дейност: научноизследователска, проектантска и технологична дейност в областта на електрохимичното въздействие върху водата при
пречистване на питейни води от повърхностни
водоизточници и на отпадни води от химичната,
машиностроителната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и други индустрии, моделиране
на електрохимични процеси, опитно производство
на електрохимични съоръжения и инсталации,
контрол на емисиите, лабораторни изследвания
и анализи, подготовка на кадри по предмета на
дейност и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10
000 лв., със съдружници Койна Драгнева Ганева,
Кристина Жекова Радоева и Любомир Иванов
Радоев и се управлява и представлява от Койна
Драгнева Ганева и Кристина Жекова Радоева
заедно и поотделно.
8006
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4473 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3830/91 вписа
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Петко Данев“
от едночния търговец Петко Данев Петков на
Недялко Петков Петков, който поема активите
и пасивите на прехвърленото предприятие, и го
вписа като едноличен търговец с фирма „Петко
Данев – Недялко Петков“ – с. Асен.
8007
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3602 от 14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 581/2002 вписа
в търговския регистър поемане на предприятие
с фирма ЕТ „Боал – Шериф Хаджибекир“ от ед-
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ноличния търговец Шериф Мустафа Хаджибекир
като наследодател на наследника Айше Шериф
Хаджибекир-Бонева, която поема активите и
пасивите на поетото предприятие, и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Боал – Айше Бонева“ със седалище с. Александрово, ул. Родопи 7.
8008
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4514 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2165/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Даян – фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Иван Гарванов 47,
партер, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, превозни,
таксиметрови и хотелиерски услуги, търговско
представителство и посредничество, внос и износ
на стоки, внос и търговия със стоки и материали
на едро и дребно, шивашка дейност на ишлеме
и конфекция, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Диана Станчева Русенова.
8009
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4462 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2144/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ню енерджи системс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Марин
Дринов 1, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: научноизследователска и развойно-внедрителска
дейност в областта на възобновяемата енергия и
енергийната ефективност, проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство, пренос и потребление на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници, търговско
представителство и посредничество, външнотърговски сделки, всякакви други търговски сделки
или дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след издаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Евгени Грозев Грозев.
8010
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4465 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2147/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Велвет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Гурково, бул. Ал. Батенберг 16,
вх. Б, ет. 1, ап. 10, 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,
превозни, складови, външнотърговски сделки,
туристически, рекламни, импресарски и други
услуги и всякакви други сделки, разрешени със
закон, по предмет и обем изискващи водене по
търговски начин, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Аспарухов Ангов.
8011
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4466 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2148/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Темпо – М“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 114 – къща, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, внос и износ на
стоки, разкриване и експлоатация на собствена
търговска мрежа, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти,
всякаква друга незабранена със закон дейност, по
предмет и обем изискваща воденето є да става
по търговски начин, а когато се изисква лиценз,
след издаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Мурат Юзтюрк.
8012
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4485 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2154/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ариана“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура – юг, бл. 106,
вх. Б, ет. 2, ап. 32, с предмет на дейност: доставка,
монтаж и ремонт на оборудване за отопление,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, проектиране, изграждане и експлоатация на
стопански обекти, складови помещения и магазини, в т.ч. и в безмитните зони в страната и в
чужбина, изготвяне на стоки и ценови експертизи,
бизнес оценки и консултации, счетоводни услуги,
заверяване на годишни счетоводни отчети, производство, преработка, изкупуване, съхранение,
заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход,
търговия с изделия на леката, преработвателната
и хранително-вкусовата промишленост, инженерингова, маркетингова, информационна, превозна,
туристическа, хотелиерска, рекламна, импресарска, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез
внос и износ, бартерни, комисионни, рееспортни и лизингови сделки и операции, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, посредническа дейност
по наемане на работа в страната и в чужбина и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато се изисква разрешителен или
лицензионен режим, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петер Шатник.
8013
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4487 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2156/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образцова аптека Стара планина 12“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
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Стара планина 12, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманитарната
медицина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Радостина
Христова Славова-Петкова.
8014
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4489 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2158/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ойлкрафт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Раднево, ул. Незабравка 3, с предмет на дейност:
производствена, транспортна, строително-ремонтна, лизингова, посредническа и консултантска
дейност при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, инвестиции и управление на недвижими
имоти, търговия на едро и дребно с промишлена
и селскостопанска продукция, ресторантьорство,
хотелиерство, търговско посредничество, представителство и всякаква друга незабранена със
закон стопанска дейност в страната и в чужбина, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Живко Рашев
Христов и Янко Иванов Янков и се управлява и
представлява от Живко Рашев Христов.
8015
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4490 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2159/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анита“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 10,
вх. А, с предмет на дейност: транспортна дейност,
търговия на едро и дребно, ресторантьорство,
хотелиерство, търговско посредничество и представителство, строително-ремонтна, лизингова,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
производство на промишлени и селскостопански
стоки и произведения, всякаква друга незабранена
със закон дейност в страната и в чужбина, а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Венкова Тодорова.
8016
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4221 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2021/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елит 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Никола Петков 4, с предмет
на дейност: търговска дейност, производство на
стоки с цел продажба, търговско посредничество,
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, по предмет и
обем изискващи водене по търговски начин, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Виолета
Дешкова Янева.
8017
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4411 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2121/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Имвест – Георгиев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф
Николай Игнатиев 38, вх. 0, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: консултантска 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 (без поща) и превозни
сделки, търговия на едро и дребно, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, рекламна, външнотърговска дейност,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон или водещи се по търговски начин, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Георгиев Георгиев.
8018
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4427 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2130/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виотерм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Енина, ул. Балкан 3, с предмет на
дейност: търговия с отоплителни инсталации,
строителна, външнотърговска дейност, транспортни услуги, туризъм, експорт-импорт и всякаква
друга незабранена със закон дейност, по предмет
и обем изискваща водене по търговски начин, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георгиос Александрос Захариадис,
който го управлява и представлява с управителя
Василиос Георгиос Захариадис заедно и поотделно.
8019
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4459 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2141/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Иван Войков“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Васил Левски 6,
ап. 6, с предмет на дейност: производство, внос и
износ на стоки и строителни, дървени и всякакъв
друг вид материали, таксиметров, вътрешен превоз и международен транспорт, всички останали
транспортни дейности, складови, лизингови, комисионни и спедиционни сделки, сделки с недвижими
имоти, с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, туристическа,
външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон и такива под формата на предприятие,
по предмет и обем изискващо делата му да се
водят по търговски начин, а когато се изисква
лиценз или разрешителен режим, след издаване
на съответното разрешение или лиценз. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иван Георгиев Войков.
8020
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4123 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1965/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пирана“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 124,
ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: дърводобив и
търговия с дървен материал, преработка на дървен материал, транспортни услуги в страната и в
чужбина, всякакви други дейности при спазване
на нормативноустановения ред, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Галин Енчев Иванов.
8021
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4526 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2177/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Никонел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Августа Траяна 36, вх. А, ет. 3,
ап. 10, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, сделки с интелектуална и
индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, програмна, рекламна
дейност и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон и чието осъществяване
не е подчинено на разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николина Минчева Димитрова
и Нела Тодорова Димова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
8022
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4442 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2140/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев
40, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни сделки, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон,
изискваща водене по търговски начин при спазване
на нормативноустановения ред (след издаване на
съответните разрешения). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодорка Димитрова Дякова.
8023
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4461 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2143/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Модул солар енерджи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 4, вх. Б, ет. 1, ап. 22, с предмет
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на дейност: научноизследователска и развойновнедрителска дейност в областта на иновативно
трансформиране на слънчева енергия за различни
практически цели, проектиране, изграждане и
експлоатация на електроцентрали и съоръжения
за възобновяеми енергийни източници за производство, пренос и потребление на електроенергия,
търговско представителство и посредничество,
външно т ърговск и сделк и и всякак ви д ру г и
търговски сделки и дейности, незабранени със
закон, ако се изисква лиценз или разрешителен
режим, след издаване на лиценз или съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Грозьо
Генчев Грозев.
8024
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4095 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1957/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образцова аптека ДКЦ 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Димитър
Наумов – ДКЦ 1, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ангел
Иванов Ангелов.
8025
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4438 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2136/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Биг
Валю“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, кв. Индустриален, административна
сграда на „Мебел“ – АД, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки в страната и в чужбина,
строителство и свързаните с него всички видове
услуги, всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт, при спазване на
съответните разрешителни режими, за които има
изискуеми такива. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Славчев Мангараков и Стела Станиславова Балева-Мангаракова и се управлява и представлява
от Ангел Славчев Мангараков.
8026
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4439 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2137/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „СК
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 41, вх. Б, ет. 4,
ап. 10, 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, строителни услуги, предприемаческа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел препродажба, хотелиерски и туристически
услуги (след категоризация), ресторантьорство,
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сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни (без поща), складови, външноикономически сделки, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен
или лицензионен режим , след съответното
разрешение или лиценз по нормативно установения ред. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав
Танев Василев и Хуан Карлос Карильо, които го
управляват и представляват заедно.
8027
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4440 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2138/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Атан – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Хаджидимитрово, ул. Комсомолска
13, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна
(без поща), складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, всякаква
друга незабранена със закон търговска дейност
(след снабдяване с лиценз, разрешителни или други
необходими документи за всяка от дейностите, за
които законът изисква такива). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Атанас Георгиев Георгиев.
8028
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4437 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2135/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тео“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Оборище 25, вх. А, 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 (без
поща) и превозни сделки, счетоводни, строително-ремонтни, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, счетоводни, консултантски и други
услуги, поддържане и ремонт на битова техника, компютри, компютърна и друга електронна
офистехника, търговия и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Любомир Пенчев Атанасов.
8029
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4436 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2134/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електрик сервиз – КМ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, кв. Васил Левски,
бл. 7, вх. А, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажбата им,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, консултантска, предприемаческа,
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транспортна и складова дейност, проектиране,
ремонт и строителство, ремонт на автомобили,
на битова техника, на ел. двигатели, а за търговските дейности, подлежащи на лицензионен
или разрешителен режим, след спазване на
нормативноустановения ред. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кънчо Иванов Стефанов.
8030
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4435 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2133/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петър Василев – Василена“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Кирил и
Методий 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионна, консултантска,
предприемаческа дейност, маркетинг, преводи и
езиково обучение, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, посредничество при
сделки с недвижими имоти, проектиране, ремонт
и строителство на административни, жилищни,
производствени сгради и на търговски обекти,
внос и износ на стоки, реекспорт, транспортна
и складова дейност, а за дейностите, подлежащи
на лицензионен или разрешителен режим, след
спазване на нормативноустановения ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Петър Василев Лозанов и се представлява и управлява от
управителя Ангелина Асенова Лозанова.
8031
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4434 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2132/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аемди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Иван Киров Вазов 5, вх. А,
ет. 6, ап. 38, с предмет на дейност: авторемонтна
дейност, покупко-продажба на коли и представителство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, рекламни, програмни, информационни и маркетингови
услуги, транспортна, спедиторска (без поща)
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Кирилов Андрейчев.
8032
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4426 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2129/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Спартан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Марица 27, вх. А, ет. 5, ап. 14,
с предмет на дейност: строителна механизация,
подемно-товарна и изкопна дейност, промишлено
и строително проектиране, консултинг, вътрешен
и международен превоз на товари, карго, всякаква
друга незабранена със закон дейност, по предмет и
обем изискваща воденето є да става по търговски
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начин, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Айдън Бейзат Даил.
8033
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4412
от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2122/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Атропа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Ген. Радецки 9, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия със стоки от
всякакъв вид, производство на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
консултантска и маркетингова дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
изграждане и експлоатация на търговски обекти,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Стоянов Панталеев, Анна Петрова Мирева и Найда
Асенова Мирева и се управлява и представлява
от Найда Асенова Мирева.
8034
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4405 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2115/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пелея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Иван
Киров Вазов 1, вх. А, ет. 3, ап. 26, с предмет на
дейност: сервиз на климатична, хладилна и битова техника, монтаж на климатична техника,
изграждане, поддържане и ремонт на електрически инсталации на промишлени и битови сгради,
търговско представителство и посредничество,
консултантск и, т у ристическ и и хотелиерск и
услуги, транспортна, рекламна, маркетингова,
туроператорска дейност, комисионни и спедиционни (без поща) сделки, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, ресторантьорство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Михайлов Димитров.
8035
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4357 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2094/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ди – Пов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев
72, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, информационна дейност, търговско представителство и посредничество, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Станков Попов.
8036
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4534
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2184/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Камел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Руски 24, ап. 6, с предмет на дейност: научноизследователска и развойна дейност в областта на
приборостроенето и автомобилната електроника,
разработване и внедряване на иновации в тези
области, конструиране, производство и пласмент
на разходомери за дизелово гориво и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, а когато има
разрешителен режим или се изисква лиценз, след
снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Камен Стефанов Койчев,
Боян Чавдаров Кроснов, Петко Василев Желев и
Георги Константинов Димитров и се управлява и
представлява от Камен Стефанов Койчев.
8340
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4533
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2183/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Зара интернешънал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Антон Марчин 51, офис 116, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки и
продажбата им, хотелиерски и туристически (след
категоризация), ресторантьорство, промишлено
и жилищно строителство, строително-монтажни
работи, външноикономически сделки и всякакви
други търговски сделки или дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз, след снабдяване със съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Христина Колева Петрова, Рафик Джавед Шейх
Мохамед и Мухамад Ибрахим Абдул Рахим и се
управлява и представлява от управителя Петър
Стойнов Петров.
8341
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4532 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2182/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Медиа груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий 49, с предмет на дейност: рекламна,
издателска и печатна дейност, изработка и монтаж
на рекламни материали и съоръжения, търговия
на едро и дребно с промишлени стоки, строителна, строително-монтажна, ресторантьорска,
хотелиерска, спедиторска (без поща), комисионна,
лизингова, транспортна и складова дейност, търговия и управление на недвижими имоти, всякаква
друга незабранена със закон дейност в страната
и в чужбина, а когато се изисква лиценз, след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Янко Георгиев Янков.
8342
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Волейболен клуб „Левски Волей“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 15.03.2011 г. в 11 ч. в София, ул.
Въртопо 150, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението през предходния
период; 2. приемане на финансовите отчети на
сдружението за предходни периоди; 3. приемане
на бюджета на сдружението за 2011 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. промени в състава
на управителния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ към първоначално
обявения час общото събрание на сдружението ще
се проведе същия ден от 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
1638
16. – Съветът на директорите на „Консорциум
К 2007“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 16.03.2011 г. в 10 ч. на адрес Перник,
ул. Юрий Гагарин 1, при следния дневен ред:
1. разглеждане състоянието на дружеството; 2.
освобождаване на членове на борда на директорите и избиране на нови такива; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе след 14 дни на същото
място при същия дневен ред само с присъстващите акционери.
1555
1. – Управителният съвет на сдружение „Будно
сърце“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
24.03.2011 г. в 19 ч. в София, ул. Христо Белчев
21, залата на Съюза на военноинвалидите, при
следния дневен ред: 1. промени в управлението
и представителството на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложението за
освобождаване и избор на членове на управителния съвет на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението; предложение за решение – ОС
приема предложението за промяна в устава на
сдружението; 3. разни.
1527
11. – Управителният съвет на сдружение
„Джайка Алумни в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 24.03.2011 г. в 18 ч. в Националния
дом на науката и техниката, София, ул. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за същия период; 3. обсъждане дейността и средства за финансиране на сдружеинето
през 2011 г.; 4. освобождаване на членовете на
управителния съвет от отговорност и избор на
нови членове на управителния съвет; 5. промяна
на устава на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред с явилите
се членове.
1550
5. – Централният съвет на Съюза на юристите в България – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (ХIX конгрес) на
25.03.2011 г. в 10 ч. в сградата на СЮБ, София,
ул. Пиротска 7, при следния дневен ред: 1. отчет
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на централния съвет за дейността на СЮБ в периода 2006 – 2011 г.; 2. отчет на бюджет 2010 г.;
3. отчет на контролната комисия; 4. приемане
на бюджет 2011 г.; 5. приемане на промени в
устава на СЮБ; 6. избор на ръководни органи
на СЮБ – председател, ЦС и КК; 7. разни. По
отношение на представителството от дружествата
е определена квота по 1 делегат на 15 души. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
1581
1. – Управителният съвет на сдружение „Група
Фройдистко поле в България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2011 г. в
17,30 ч. в офиса на сдружение „Дете и пространство“ на адрес: София, бул. Гоце Делчев, бл. 32,
вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейностите на сдружението за 2009 – 2010 г.:
п роведени сем инари, лек ц ии, лаборат ории,
връзка с Ново Лаканианско училище, картели,
публикации, библиотека; гласуване на отчета;
2. финансов отчет на сдружението; гласуване
на отчета; 3. представяне и обсъждане на дейностите на сдружението за слеващия период от
време – организиране на колоквиум Жак Лакан;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч. на същия адрес.
1580
31. – Управителният съвет на фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани
с промени в околната среда“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани своите членове на годишно общо
събрание за 2010 г. на 26.03.2011 г. в 11 ч. в Дома
на учения при БАН – София, бул. Шипченски
проход 50, при следния дневен ред: 1. обсъждане и гласуване годишния отчетен доклад за
дейността през 2010 г.; 2. обсъждане и гласуване
финансовия отчет за приходите и разходите през
2010 г.; 3. други.
1553
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
31.03.2011 г. в 12 ч. в София, бул. Христо Ботев
17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2010 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на годишния доклад
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2010 г.; 5. промяна в устава на АИСБ; 6.
разни. 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.
1554
8. – Координационният съвет на Синдиката
на железничарите в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на СЖБ свиква VІ
конгрес на СЖБ на 14.04.2011 г. в 11 ч. в София,
бул. Тотлебен 8, в конгресния център на хотел
„Родина“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за работата на координационния съвет,
оперативното бюро и ръководството на СЖБ за
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периода от 28.04.2006 г. до 01.04.2011 г.; 2. отчетен
доклад за работата на контролно-ревизионната
комисия за същия период; 3. приемане на резолюции; 4. промени в устава на СЖБ; 5. избор на
ръководство и ръководни органи на СЖБ.
1526
1. – Управителният съвет на сдружение за
дейност в частна полза „Българска геотермална
асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.04.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 24, зала 201, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението през 2009
и 2010 г.; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
участие в други юридически лица; 4. приемане на
нови членове на сдружението; 5. други въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
1565
30. – Управителният съвет на сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
10.03.2011 г. в 13 ч. в залата на СЕБЦ – Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя за извършената дейност; 2. финансов отчет;
3. утвърждаване на нови членове; 4. промени
в устава; 5. промени в УС; 6. решение за участие в национална представителна структура на
ромските НПО; 7. решение за участие в СНЦ
„ГОРД – България“; 8. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение
на членовете в офиса на сдружението във Варна,
ул. Мара Гидик 70, от датата на обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1559
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международен фестивал на
туристическата песен“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
14.03.2011 г. в 17 ч. в Горна Оряховица, ул. Иван
Вазов 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението за 2009
и 2010 г.; 2. приемане на бюджет за 2011 г.; 3.
приемане на промени в устава на сдружението;
4. приемане на промяна в седалището и адреса
на управление на сдружението; 5. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 6. избор на
нов председател на управителния съвет; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1579
3. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство“ към СОУ „Св. Климент
Охридски“ – гр. Костенец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ отправя покана към членовете на общото събрание на сдружението да присъстват
на заседание на сдружението на 09.03.2011 г. в
17,30 ч. в учителската стая на СОУ „Св. Климент
Охридски“ – гр. Костенец, ул. Бреза 4, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за избор
на нов председател и членове на управителния
съвет на сдружението; 2. вземане на решение за
промени в устава; 3. други.
1558
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14. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.ІІІ.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, бул.
Димитър Менделеев 12, в базата на Аграрен
университет – Пловдив, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя за дейността на
асоциацията за 2010 г.; 2. отчет на председателя
на контролния съвет; 3. промени в правилника
на асоциацията; 4. приемане на нови членове на
асоциацията и прекратяване на членство в асоциацията; 5. промени в устава на асоциацията;
6. промени в управителния съвет и контролния
съвет; 7. приемане на работна програма за работа на асоциацията за 2011 г.; 8. приемане на
финансов план за 2011 г. 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.
1564
27. – Управителният съвет на АОЮЦР „Хебър“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 44, ал. 6 от устава на АОЮЦР „Хебър“ свиква
общо събрание на 29.04.2011 г. в 11,30 ч. в Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 20, залата на ОбС – Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на АОЮЦР „Хебър“ за 2010 г.; 2.
одобрение на годишния финансов отчет за 2010 г.;
3. приемане на бюджета на АОЮЦР „Хебър“ за
2011 г.; 4. приемане на програма за развитие на
АОЮЦР „Хебър“ за 2011 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при обявения дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
1551
12. – Управителният съвет на Пенсионерско
сдружение „Родолюбие“ – Рудозем, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 30.03.2011 г. в 10 ч. в Рудозем, ул.
Васил Левски 9, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
времето от 20.01.2008 г. до 30.03.2011 г.; 2. отчетен
доклад за работата на контролно-ревизионната
комисия; 3. приемане на решения за бъдеща
дейност на клуба; 4. избор на управителен съвет
и контролно-ревизионна комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1560
3. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Грохотен“ – Своге, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.04.2011 г. в 16 ч. в ПГ
„Велизар Пеев“ – Своге, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2010 г.;
2. доклад на контролно-ревизионната комисия
за 2010 г.; 3. приемане на план-програма за дейността на сдружението за 2011 г.; 4. определяне
размера на членския внос за 2012 г.; 5. избор на
управителен съвет и председател на сдружението
за мандатен период 2011 – 2016 г.; 6. разни.
1582
126. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство
„Пролетна дъга“ към Целодневна детска градина
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№ 34“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на сдружението
на 29.03.2011 г. в 18 ч. в Шумен, ул. Софийско шосе
2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС на сдружението за 2010 г.; 2. финансов отчет за
2010 г.; 3. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание се намират на разположение в Шумен,
ул. Софийско шосе 2.
1562
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейска мечта“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 30.03.2011 г. в
17 ч. в Шумен, местност Смесе, Автошкола, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2010 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на сдружението и приемане на бюджета
за 2011 г.; 3. разни.
1528
12. – Управителният съвет на „Клуб вътрешен кръг на Ротари – Ямбол“ ( „INTER WHEEL
CLUB ROTARI YAMBOL“) – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 12.04.2011 г. в
17,30 ч. в Ямбол, сградата на Читалище „Съгласие“,
при слединя дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за периода 2009 – 2010 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2008 – 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет и на председател на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя явили се членове. Поканват
се всички членове или писмено упълномощени
техни представители да вземат участие в събранието. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете в административната
сграда по седалището и адреса на управление на
сдружението. Регистрацията на членовете и/или
техните пълномощници ще се извърши от 16,30
до 17,30 ч. в деня и на мястото, определено за
провеждане на общото събрание.
1566
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Бъдеще за децата ни“, с. Баните,
област Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.04.2011 г. в 14,30 ч.
в сградата на СООУ „Христо Ботев“ – с. Баните,
ул. Иван Вазов 10, стая № 2 (партерен етаж), при
следния дневен ред: 1. промяна на устава в чл. 25
във връзка с фиксиране броя на членовете на контролния съвет; избор на управителен съвет и на
контролен съвет; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Документите за провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете на сдружението и се намират в офиса
на сдружението – ул. Пеньо Пенев 4.
1557
3. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Миланово – 2007“, с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
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3.04.2011 г. в 18 ч. в залата на кметството в с. Миланово, ул. Хан Аспарух 5, при дневен ред – избор
на УС и председател. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден един час след обявения, на
същото място и при същия дневен ред.
1561
14. – Управителният съвет на сдружение
„Плаково в бъдеще“ – с. Плаково, област Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 14.05.2011 г.
в 18 ч. в сградата на кметство с. Плаково при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за същия период; 3. избор на нов
УС на сдружението; 4. избор на нов контролен
съвет на сдружението; 5. избор на председател
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1563
5. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на СНЦ „Со кол – Трънково“ – с. Трънково, община Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички
членове на сдружението на общо събрание на
25.03.2011 г. в 18 ч. в залата на Читалище с.
Трънково при следния дневен ред: 1. отчет за
изминалата финансова година; 2. приемане на
бюджет за тази финансова година; 3. промяна и
допълнение на устава на сдружението във връзка
с организационната дейност при провеждане на
ловностопански мероприятия, санкции; 4. промяна състава на УС на сдружението; 5. разни.
1530
1. – „Асенова крепост“ – АД, Асеновград, на
основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на първично
публично предлагане на 800 000 броя нови безналични обикновени акции с номинална стойност
3 лв. и емисионна стойност 12,50 лв. всяка съгласно решен ие на у п ра ви т ел н и я с ъве т о т
22.11.2010 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 1 232 568 лв. на 3 632 568 лв. и съгласно Проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията
за финансов надзор (КФН) с Решение № 34-Е от
24.01.2011 г. Подписката за емитиране на новата
емисия се счита за успешна, съответно капиталът
на „Асенова крепост“ – АД, ще бъде увеличен
само със стойността на записаните и платени
акции, при условие че до крайния є срок бъдат
записани и платени най-малко 400 000 броя нови
акции. 1. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“. На следващия ден „Централен депозитар“ – АД („ЦД“ – АД), открива
сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към
края на посочения срок акция се издава едно
право. Всяко лице може да придобие права в
периода за тяхното прехвърляне/търговия и при
провеждането на явния аукцион. Необходими са
0,51357 права за придобиването на една нова
акция по съответната емисионна стойност. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция
и най-много такъв брой акции, съответстващ на
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броя на придобитите и/или притежаваните от
него права, умножен по коефициент 1,9471542,
получен в резултат на съкращение на дроб с
делимо 800 000, т. е. броя акции, предложени от
дружеството за записване, и делител 410 856, т. е.
броя акции, емитирани преди увеличението. В
случай че полученият резултат е нецяло число,
същото се закръглява до цяло число, както
следва: при първа цифра (десетици) след десетичната запетая, по-малка от пет – към по-малкото цяло число, съответно при първа цифра
(десетици) след десетичната запетая, равна или
по-голяма от пет – към по-голямото цяло число.
2. Начален срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е вторият
работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ и публикуването му в един
централен ежедневник, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК (откриването на сметките за правата от „ЦД“ – АД).
3. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. 4. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупкопродажба (търговия с права) се извършва на
пазар на права на „Българска фондова борса – София“ – АД („БФБ – София“ – АД, или „борсата“),
независимо от пазара, на който са регистрирани
акциите на дружеството емитент, чрез подаване
на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити
сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на
борсата. За придобиването на права по други
способи се прилагат разпоредбите на правилника на „ЦД“ – АД. Началният срок за търговия с
права съвпада с началната дата по т. 2. Съгласно
правилника на „БФБ – София“ – АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3. 5. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продават правата
си по посочения ред до края на борсовата сесия
в последния ден за търговия с права, съответно
да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не
по-късно от предвиденото в правилника на
„ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната
дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3
„Асенова крепост“ – АД, чрез „Централна кооперативна банка“ – АД, София („ЦКБ“ – АД),
предлага за продажба при условията на явен
аукцион тези права, срещу които не са записани
акции от новата емисия до изтичане срока за
прехвърляне на правата. Сумите, получени от
продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „ЦД“ – АД, и не могат
да се ползват до вписване на увеличението на
капитала в търговския регистър. Разпределянето
на сумите, получени от продажбата на правата,
както в срока за тяхното прехвърляне, така и
при аукциона, се извършва със съдействието на
„ЦД“ – АД, при условията и по реда на неговия
правилник. В началото на всеки работен ден по
време на подписката „ЦД“ – АД, публично опо-
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вестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до
изтичане на крайния срок за записване по т. 6.
6. Начален срок за записване на акции – срокът
по т. 2. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за
записване. Записването на акциите от новата
емисия ще се извършва при следните условия и
ред: Лицата, получили права по лични сметки,
заявяват прехвърлянето на правата при упълномощения инвестиционен посредник „ЦКБ“ – АД,
или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции
с права, както и всички други притежатели на
права, придобили същите в срока за тяхното
прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за
прехвърлянето на правата по т. 3, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат
продадени служебно на явен аукцион. Лицата,
придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции
до крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва чрез подаване на
писмени заявки. Всички лица, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното
прехвърляне и/или при явния аукцион, подават
заявките за записване на акции до упълномощения ИП „ЦКБ“ – АД, обслужващ увеличението
на капитала, или до инвестиционните посредници, членове на „ЦД“ – АД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните от тях
права, съгласно действащите процедури в правилника на „ЦД“ – АД. При подаване на заявка
до ИП, при който се водят клиентските сметки
за притежаваните от клиента права, съответният ИП уведомява „ЦКБ“ – АД, по телефон или
чрез друг дистанционен способ за комуникация
всеки работен ден от срока на подписката. В
случай че акциите на притежател на права се
водят по подсметка при ИП, различен от обслужващия увеличението на капитала ИП, и притежателят подаде заявка за записване на акции до
последния ИП, следва да бъде извършено прехвърляне на акциите по клиентска сметка при
обслужващия увеличението на капитала ИП.
Заявка за записване на акции се подава до посочения/те по-горе инвестиционен посредник/
ци всеки ден от 9 до 17 ч. при спазване на изискванията в правилника на „ЦД“ – АД, и при
следните условия: заявката за записване на акции
трябва да съдържа най-малко трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на
лицето и на неговия представител или пълномощник, а ако такива номера не са присвоени:
трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК, седалище и адрес
на клиента и на неговия представител или пълномощник. Ако клиентът е чуждестранно лице,
заявката следва да съдържа аналогични идентификационни данни. Заявката следва да съдържа
също и: емитент, ISIN код на емисията и брой
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акции, за които се отнася заявката; дата, час и
място на подаване на заявката, подпис на лицето, което подава заявката. Към заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено
копие на удостоверение за актуална регистрация
в търговския регистър на заявителите – юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на писмената заявка;
б) за чуждестранни юридически лица – копие от
регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език,
легализиран превод на текста на регистрационния
акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на
регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват;
в) оригинал на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на заявка чрез
пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно, като те се легитимират чрез документ за самоличност (като копие от документа
се прилага към заявката) и удостоверение за
актуална регистрация в търговския регистър,
заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират чрез
документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с
оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за
пълното име; номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта); националност;
адрес (ако има такъв в паспорта) и обикновено
копие на преведените страници на паспорта,
съдържащи друга информация, и снимка на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице).
Дружеството осигурява възможност за записване на акции и по дистанционен способ чрез
„ЦД“ – АД, и неговите членове. На основание
чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК заявките могат да бъдат
направени и чрез дистанционен способ за комуникация, като в двудневен срок след така направената заявка, но не по-късно от деня, в който
изтича срокът за записване на акциите от увеличението на капитала, заявителят е длъжен да
представи и подпише посочените документи по
указания ред. Записването на акции се счита за
действително само ако е направено от акционер
с акции с права и/или от друг притежател на
права до максималния възможен брой акции и
е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният
брой акции, за които същата е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „Асенова крепост – АД,
в „ЦКБ“ – АД, IBAN: BG32CECB97905013674400,
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BIC: CECBBGSF. Набирателната сметка трябва
да бъде заверена най-късно до изтичането на
последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/ЕИК на лицето,
записващо акции, броя на записваните акции,
общия размер на дължимата и извършена вноска, като копие от платежния документ се предава на упълномощения инвестиционен посредник „ЦКБ“ – А Д, най-късно до изтичане на
последния ден от подписката по т. 6. Набраните парични средства по специалната сметка не
могат да се използват преди приключване на
подписката, вписването на увеличаването на
капитала в търговския регистър и регистрацията на емисията в „ЦД“ – АД. 7. Ако всички акции
от тази емисия бъдат записани преди крайния
срок на подписката, „Асенова крепост“ – АД,
обявява прекратяването є, уведомява Комисията
за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни
и предприема необходимите действия по вписване в търговския регистър и по регистрация на
емисията в КФН, „ЦД“ – А Д, и „БФБ -София“ – АД. 8. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани и платени всички акции от
емисията, но бъдат записани и платени най-малко 400 000 броя акции, капиталът се увеличава
до размера на записаните и платени акции, като
се предприемат необходимите действия за уведомяване на КФН, вписване в търговския регистър и регистрация на емисията в КФН, „ЦД“ – АД,
и „БФБ – София“ – АД. 9. Увеличаването на
капитала с права изключва възможността за
записване на повече от предложените акции, с
изключение на необходимостта за емитиране на
допълнителен брой акции, възникнала в резултат
на закръгляване при изчисляване на броя нови
акции, които определено лице има право да запише. 10. Ако подписката приключи неуспешно,
дружеството уведомява в 3-дневен срок КФН по
реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. В деня на уведомлението до КФН емитентът информира банката, където е открита набирателната сметка, за
резултата от подписката, публикува в два централни ежедневника (в. „Пари“ и в. „Новинар“)
покана към лицата, записали акции, и обявява
по местата на подписката условията и реда за
връщане на набраните суми. Внесените суми
заедно с начислените от банката лихви, ако има
такива, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението по чл. 112б,
ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях
банкова сметка или в брой. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, дружеството уведомява Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от постановяването на отказа. 11. Условия, ред и срокове за получаване на удостоверителните документи за направените вноски, вкл. на удостоверителните документи за издадените акции чрез
инвестиционния посредник, към който са открити клиентските подсметки за акциите: След вписване на увеличението на капитала в търговския
регистър „Асенова „крепост“ – АД, чрез инвестиционния посредник регистрира емисията акции в
„ЦД“ – АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите. В 3-дневен
срок от получаването им от „ЦД“ – АД, разпис-
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ките се предават безсрочно от 9 до 17 ч. всеки
работен ден на титулярите им или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено
пълномощно лица в посочения по-горе офис на
„ЦКБ“ – АД, където лицата са записали акции
от увеличението на капитала. Лицата, записали
акции чрез различен от „ЦКБ“ – АД, инвестиционен посредник, получават депозитарните си
разписки от последния при същите предпоставки и ред. Надвнесените суми се възстановяват
от съответния клон на „ЦКБ“ – АД, където са
направени вноските, по указан от инвеститора
начин – по сметка или на каса, в срок 30 дни
след датата на уведомлението по чл. 112б, ал. 12
ЗППЦК. 12. В устава на „Асенова крепост“ – АД,
не съществуват условия или ограничения за
прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции
се извършва съгласно разпоредбите на ЗППЦК,
подзаконовите актове по прилагането му, правилника на „БФБ – София“ – АД, и правилата
на „ЦД“ – АД. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в „ЦД“ – АД. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват на регулиран пазар на ценни книжа
(„БФБ – София“ – АД) чрез ИП и извън регулиран пазар и многостранна система за търговия
с акции. Сделки могат да се сключват и директно, като сетълментът по тях се извършва с посредничеството на ИП. Пряко сключване на
сделки между физически лица по посочения
начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на
сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на
дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез ИП, извършващ дейност като
регистрационен агент. Рисковете, свързани с
дейността на емитента и с инвестирането в ценни книжа на емитента, са подробно описани в
проспекта. Инвеститорите могат да се запознаят
с проспекта за публично предлагане на акции на
„Асенова крепост“ – АД, състоящ се от резюме,
регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от 9,30 ч.
до 17,30 ч. в офиса на „Асенова крепост“ – АД,
Асеновград, ул. Иван Вазов 2, тел. 0331/60 450,
лице за контакт: Богдан Бибов, и офиса на ИП
„Централна кооперативна банка“ – АД, София,
ул. Г. С.Раковски 103, интернет страница: www.
ccbank.bg, тел. 981 73 94, лице за контакт: Силвия
Христова, всеки работен ден от 9,30 ч. до 17,30 ч.
Проспектът и допълнителна публична информация за „Асенова крепост“ – АД, могат да бъдат
получени и от публичния регистър на КФН (www.
fsc.bg), както и от „БФБ – София“ – АД.
1531
1. – „Инвестор.БГ“ – АД, София, на основание
чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 239 892
броя обикновени поименни безналични акции,
даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна
стойност 12,40 лв. и с обща емисионна стойност
2 974 660,80 лв. Емисията се издава въз основа
на взети решения от съвета на директорите на
„Инвестор.БГ“ – АД, на 22.11.2010 г., 16.12.2010 г.
и 20.12.2010 г. Настоящите акционери на „Инвестор.БГ“ – АД, имат право да запишат акции от
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настоящата емисия, съразмерни на участието им
в капитала на дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение,
се издават права. В полза на всеки акционер се
издава 1 право. Правата се издават в полза на
акционерите, придобили акции най-късно 7 дни
след обнародване на съобщението за предлагането
в „Държавен вестник“. На следващия работен ден
Централният депозитар открива сметки за права
на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1
право; 5 права дават възможност за записване на
една нова акция по емисионна стойност 12,40 лв.
Всяко лице, което не е акционер и желае да запише акции от емисията, може да придобие права
в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да
запише най-малко една акция и най-много такъв
брой акции, който е равен на броя на издадените в негова полза или придобити впоследствие
права, разделен на 5. Първи етап на подписката:
Началната дата, от която започва да тече срокът
за прехвърляне на правата и записване на акции,
е първият работен ден, следващ изтичането на 7
календарни дни от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и публикацията
му във вестник „Пари“. В случай че съобщението
бъде обнародвано и публикувано на различни дати,
началната дата е първият работен ден, следващ
изтичането на 7 календарни дни от настъпването
на по-късната от двете дати. Крайният срок за
прехвърляне на правата е 15 дни след началната
дата за прехвърляне на права. Край на първия
етап на подписката: Лицата, в полза на които са
издадени права или които са придобили такива, в
срока за прехвърляне на правата, могат да запишат
срещу тях съответния брой акции до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички
неупражнени в този срок права се предлагат за
продажба на служебния аукцион, организиран от
„Българска фондова борса–София“ – АД. Втори
етап и край на подписката: Неупражнените права
в срока за прехвърляне на правата се предлагат за
продажба на явен аукцион, организиран от БФБ.
Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след
крайната дата за прехвърляне на правата. На него
се предлагат за продажба всички права, които не
са упражнени и срещу които не са записани акции
до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край
на втори етап и на подписката: Лицата, закупили
права на организирания от „БФБ – София“ – АД,
явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях
до изтичането на срока за записване на акции.
Срокът за записване на акции изтича 15 работни
дни след изтичане на срока за прехвърляне на
правата. В случай че крайният срок за записване
на акции изтича в неработен ден, то за крайна
дата за записване на акциите се счита първият
следващ работен ден. Не се допуска записване на
акции преди посочения начален и след посочения
краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата:
Търговията с права се извършва на неофициалния
пазар на „БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи
да продадат притежавани от тях права, следва да
подадат поръчка за продажба до инвестиционния
посредник, при който са открити сметките им за
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права. Лицата, желаещи да закупят права, следва
да подадат поръчка за покупка до инвестиционния
посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За
придобиване на права по други способи (например
замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на
правилника на Централния депозитар. На 5-ия
работен ден след крайната дата за прехвърляне
на правата „Инвестор.БГ“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник Кей Би Си
Секюритис – Н.В. – клон България предлага за
продажба при условията на явен аукцион тези
права, срещу които не са записани акции до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
„Инвестор.БГ“ – АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права,
намалена с разходите по продажбата, съразмерно
между техните притежатели. Сумите, получени
от продажбата на правата, се превеж дат по
специална сметка, открита в Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписване на
емисията акции в „Централен депозитар“ – АД.
Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното
прехвърляне, така и при аукциона, се извършва
със съдействието на Централния депозитар при
условията и по реда на неговия правилник. В
началото на всеки работен ден по време на
подписката Централният депозитар публично
оповестява информация за упражнените до края
на предходния работен ден права. Ред и условия
за записване на акции: Записването на акции се
извършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си
Секюритис – Н.В. – клон България“ директно
или чрез инвестиционните посредници, членове
на „Централен депозитар“ – АД, при които се
водят клиентските сметки за притежаваните от
тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са длъжни
незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон България“ за постъпилите
заявки по реда и при условията, предвидени в
правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата
преди упражняването им по свои подсметки при
ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон България“ или при друг инвестиционен посредник.
Записването на акциите се счита действително
само ако е направено от лице, в полза на което
са издадени права или което е придобило права
в срока за прехвърляне на права или по време на
явния аукцион, до максималния възможен брой
акции съгласно посоченото по-горе съотношение
между права и акции и ако е внесена цялата
емисионна стойност на записваните акции, в
срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, чиято
емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето
на емисионната стойност на записаните акции
се извършва по специална набирателна сметка с
IBAN BG06PRCB92301033892537 BIC PRCBBGSF,
открита на името на „Инвестор.БГ“ – АД, в
„Прокредит Банк“ – АД. Набирателната сметка
трябва да бъде заверена най-късно до изтичане
на последния ден от подписката (горепосочената
крайна дата за записване на акции). Притежа-
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телите на права подават заявки за записване на
акции на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Секюритис – Н.В. –
клон България“, София, район „Триадица“, бул.
Гоце Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 858 33
11, e-mail: office@kbcsecurities.bg, лица за контакт:
Таня Василева и Ели Николаева. Подаването на
заявка за записване на акции става при спазване
на изискванията за подаване на нареждане за
сделки с финансови инструменти, установени
в Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена
и уникалния клиентски номер на инвеститора и
на неговия пълномощник при инвестиционния
посредник, а ако такива номера не са присвоени:
трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и
адрес на инвеститора и на неговия представител
или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни
данни, включително личен/осигурителен номер
за физическо лице и номер на вписване или друг
аналогичен номер на юридическо лице; емитента
„Инвестор.БГ“ – АД; брой на правата, които се
упражняват; брой на записваните акции, за които
се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава
заявката, или на неговия законен представител
или пълномощник. Инвестиционният посредник,
приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на
заявки както с посоченото, така и с определено
от него допълнително съдържание. В заявката се
посочва банкова сметка на инвеститора, по която
да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.
Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено
от тях лице. Към писмената заявка се прилагат:
удостоверение за актуално съдебно състояние на
заявителите – юридически лица; чуждестранни
юридически лица представят преведени и легализрани по съответния ред документи; документ
за самоличност на физическите лица– законни
представители на юридическото лице; инвестиционният посредник задържа заверено копие от
представения документ за самоличност; копия от
регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация,
заверени от законния представител, респ. пълномощника на юридическото лице; нотариално
заверено изрично пълномощно и документ за
самоличност на пълномощника – при подаване
на заявка чрез пълномощник; инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения
документ за самоличност. Физическите лица
подават заявките лично, като се легитимират
чрез документ за самоличност, копие от който се
прилага към заявката, или чрез пълномощник,
който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност.
Инвестиционният посредник задържа за своя
архив пълномощното, както и заверено копие
от представения документ за самоличност. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба
№ 38 от 2007 г. за изискванията към дейността
на инвестиционните посредници при подаване
на заявка за записване на акции лицето следва
да представи доказателства пред инвестиционния
посредник, че е заплатило емисионната стойност
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на записваните акции. Ако до крайния срок на
подписката не бъдат записани всички предложени
акции, но са записани и платени най-малко 71
967 броя от предлаганите акции, подписката се
счита за успешно приключила и капиталът на
„Инвестор.БГ“ – АД, ще се увеличи до размера
на записаните (включително заплатени) акции
и увеличението на капитала в този размер се
регистрира в търговския регистър, Централния
депозитар, КФН и БФБ. Подписката приключва
след изтичане на срока за записване на акции – 15
работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай че крайният срок за
записване на акции изтича в неработен ден, то
за крайна дата за записване на акциите се счита
първият следващ работен ден. Ако всички предлагани акции бъдат записани и платени преди
крайния срок на подписката, „Инвестор.БГ“ – АД,
обявява прекратяването є, уведомява КФН в срок
до 3 работни дни и предприема необходимите
действия за регистриране на увеличението на
капитала и новите акции в търговския регистър,
Централния депозитар, КФН и БФБ. Увеличаването на капитала с права изключва възможността
за записване на повече от предложените акции.
„Инвестор.БГ“ – АД, ще уведоми КФН в срок до
3 работни дни от приключване на подписката за
нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни
при търгуването на правата и записването на
акциите. В 7-дневен срок от приключването на
предлагането „Инвестор.БГ“ – АД, ще изпрати и
уведомление до КФН и БФБ относно резултата
от него, съдържащо информация относно датата
на приключване; общия брой записани акции;
сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други
разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението емитентът ще
приложи изискваните от закона документи. В
същия срок посочените обстоятелства ще бъдат
оповестени чрез публикации във в. „Пари“ и
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на интернет адреса на „Инвестор.БГ“ – АД. В
случай че до крайния срок на подписката не бъдат
записани акции до минималния размер от 71 967
акции, увеличаването на капитала ще се счита за
неуспешно. В този случай „Инвестор.БГ“ – АД,
уведомява КФН за резултата от подписката до
изтичането на 7 дни след крайния є срок. В случай на отказ увеличението на капитала да бъде
вписано в търговския регистър към Агенцията по
вписванията „Инвестор.БГ“ – АД, уведомява КФН
до изтичането на 7 дни след постановяване на
отказа. В деня на уведомлението по предходните
изречения съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК, емитентът уведомява банката за резултата от подписката
и публикува във в. „Пари“ и в. „Новинар“ покана
към лицата, записали акции, и обявява по местата
на подписката условията и реда за връщане на
набраните суми. Набраните суми се връщат на
лицата, записали акции, в срок до един месец
от съобщението заедно с начислените от банката
лихви, ако са налице такива. Условията и редът
за връщане на сумите се съдържат в поканата
към записалите акции лица. Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично
предлагане на акции на „Инвестор.БГ“ – АД, е
публикуван и инвеститорите могат да получат
безплатно копие на следните адреси: в офиса на
„Инвестор.БГ“ – АД, София, бул. Александър
Стамболийски 205, интернет страница www.ibg.bg;
тел: 81 29 814, лице за контакт: Мариян Йорданов,
e-mail: m.yordanov@investor.bg от 9 до 16 ч. всеки
работен ден; и в офиса на ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В. – клон България“ – София, район
„Триадица“, бул. Гоце Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел.
(+359 2) 808 33 11, лице за контакт: Таня Василева, e-mail vasileva@kbcsecurities.bg, от 9 до 18 ч.
всеки работен ден. Проспектът и допълнителна
публична информация за „Инвестор.БГ“ – АД,
могат да бъдат получени и от публичния регистър
на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg),
както и от Българската фондова борса.
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