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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и
бр. 15 и 32 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 35, ал. 2 думите „243 – 246“ се
заменят с „244а – 246“, думите „321, 321а“ и
„чл. 354в, ал. 2 – 4“ се заличават, а накрая се
поставя запетая и се добавя “освен подсъдните на специализирания наказателен съд
по чл. 411а“.
§ 2. В чл. 42, ал. 2 думите „по-горен или
на военен съд“ се заменят с „по-горен съд,
на специализирания наказателен съд или на
военен съд“.
§ 3. В чл. 141а, ал. 2 и 3 думите „174, ал. 5“
се заменят със „174, ал. 6“.
§ 4. В чл. 173, ал. 3 навсякъде думите „ал. 1
и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 5. В чл. 174 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни
на специализирания наказателен съд, се дава
предварително от неговия председател или
от изрично оправомощен от него заместникпредседател.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 6. В чл. 287, ал. 2 думите „по-горен или
военен съд“ се заменят с „по-горен съд, на
специализирания наказателен съд или на
военен съд“.
§ 7. В чл. 288, т. 2 думите „по-горен съд
или от военен съд“ се заменят с „по-горен
съд, от специализирания наказателен съд или
от военен съд“.
§ 8. В част пета се създава глава тридесет
и първа „а“ с чл. 411а – 411е:
„ Г л а в а
т р и д е с е т
п ъ р в а
„ а “

и

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ НАК АЗАТЕЛНИ СЪДИЛИЩА
Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411а. (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления
по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс.
(2) На специализирания наказателен съд са
подсъдни и делата за престъпления по чл. 116,
ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2,
т. 6 и 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ,
чл. 143, ал. 2, чл. 143а, ал. 3, чл. 144, ал. 3,
предложение второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156,
ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо
и ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5,
чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а,
ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2,
чл. 216, ал. 5, предложение трето, чл. 235, ал. 4,
предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква „ж“,
чл. 243, чл. 244, чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, предложение второ,
чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280,
ал. 2, т. 5, чл. 282, ал. 4, чл. 330, ал. 2, т. 4,
чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3, чл. 346,
ал. 6, предложение първо и второ, чл. 354а,
ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 – 4
и чл. 356б от Наказателния кодекс.
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(3) На специализирания наказателен съд
са подсъдни и делата за престъпленията по
ал. 1 и 2, извършени в чужбина.
(4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления,
едно от които е подсъдно на специализирания
наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.
(5) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица
имат връзка помежду си, те се обединяват,
ако правилното им изясняване налага това.
Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното
дело се разглежда от него.
(6) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения
съд, то се гледа от военния съд.
Подсъдност пред въззивната и касационната
инстанция
Чл. 411б. Делата, решени от специализирания наказателен съд, се разглеждат като
въззивна инстанция от апелативния специализиран наказателен съд, а като касационна
инстанция – от Върховния касационен съд,
който разглежда и исканията за възобновяване
на делата на специализирания наказателен съд.
Органи на досъдебното производство по дела,
подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411в. (1) Органи на досъдебното производство по дела, подсъдни на специализирания
наказателен съд, са прокурорът от специализираната прокуратура и разследващите органи.
(2) Разследващи органи по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, са
следователите в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващите
полицаи, определени със заповед на министъра
на вътрешните работи.
Действия на прокурора след завършване на
разследването
Чл. 411г. Прокурорът осъществява правомощията си по чл. 242, ал. 1 и 2 в срок до
15 дни от получаване на делото.
Особени правила в съдебното производство
по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
Чл. 411д. (1) Делата, подсъдни на специализирания наказателен съд, се разглеждат в
състав на съда, съгласно чл. 28.
(2) След образуване на делото председателят на съда определя съдия-докладчик, който
насрочва делото за разглеждане в открито
съдебно заседание или упражнява правомощията си по чл. 249 – 251 в срок не по-дълъг
от 15 дни.
(3) Участниците в процеса са длъжни да се
явяват в съдебното заседание независимо от
призоваването им пред други съдилища или
органи на досъдебното производство.
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(4) При неявяване на свидетел или вещо
лице по неуважителна причина същият се
довежда принудително за следващия заседателен ден, определен от съда.
Прилагане на общите правила
Чл. 411е. Доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат се общите правила.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Образуваните съдебни производства по дела, подсъдни на специализирания
наказателен съд, по които не е даден ход на
съдебното следствие, се прекратяват от съдията-докладчик и се изпращат на съответния
прокурор.
(2) Неприключените досъдебни производства се довършват от органите на досъдебното
производство, пред които са висящи преди
влизането в сила на този закон.
§ 10. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
доп., бр. 70 от 1999 г.; изм., бр. 49 от 2000 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82
от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г. и бр. 32 от
2010 г.) в чл. 15, ал. 1 след думите „Софийския
градски съд“ думите „и на“ се заличават, поставя се запетая, а след думите „окръжните
съдилища“ се добавя „и на специализирания
наказателен съд“.
§ 11. Законът влиза в сила 6 месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 27 януари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1339

РЕШЕНИЕ

за персонална промяна в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Република
България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

РЕШИ:
Освобождава Божидар Димитров Стоянов
като министър без портфейл.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 4 февруари 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1697
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РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното
събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на
структура на Министерския съвет на Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.;
изм., бр. 23 от 2010 г.)
Народното събрание на основание чл. 108,
ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от 27
юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ,
бр. 60 от 2009 г.; изм., бр. 23 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „министъра без портфейл и“
се заличават.
2. В т. 6 след думите „функциите им“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 4 февруари 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) За юридически стаж по ал. 1, т. 5 се
зачита стажът по чл. 164, ал. 6 и 7 от Закона
за съдебната власт.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.
за допълнение на Наредбата за условията
и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
и контрола над тях във и от въоръжените
сили на Република България, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.)

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1698

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 214 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на процедура за провеждане на
избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (ДВ, бр. 76
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 5 се изменя така:
„5. да има най-малко 12 години юридически стаж или да е юрист с призната компетентност – за кандидат за съдия в Съда на
Европейския съюз, а за кандидат за съдия
в Общия съд – да има най-малко 12 години
юридически стаж;“.
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 86, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на
Република България, приета с Постановление
№ 278 на Министерския съвет от 2010 г., в т. 2
се създава буква „г“:
„г) оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, разпространението и търговията на които по силата
на международни договори, членството на
Република България в международни организации или в международни режими за контрол
са ограничени или са под наблюдение, могат
да бъдат включвани директно в раздел „За
утилизация“ от списъка по ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1749

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8
от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния
административен съд от 2001 г. – бр. 52 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91
от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г. и бр. 2
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 4, изречение първо след думите „минималния месечен осигурителен доход“
се поставя запетая и се добавя „определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 изречение трето се изменя
така: „Ако вноските са внесени след тази дата,
за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход
за самоосигуряващото се лице, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.“
§ 3. Наименованието на раздел ІІ се изменя
така:
„Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на докторантите“.
§ 4. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба
за времето, през което е пребивавал в чужбина
по време на задграничния му мандат, може да
се осигурява по свое желание и за своя сметка
за инвалидност поради общо заболяване, старост
и смърт върху минималния осигурителен доход
за самоосигуряващите се лица, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година, ако не е
осигурен/осигурена на друго основание или
по законодателството на приемащата държава
съгласно действащ международен договор, по
който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство
на дългосрочно командирования служител в
дипломатическа служба.“
2. В ал. 2, изречение първо думите „и вида“
се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 18 думите „за осигурените само
за инвалидност поради общо заболяване, за
старост и за смърт“ се заличават.
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§ 6. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) За периодите на обучение, ако
не са осигурени на друго основание, докторантите могат да се осигуряват по свое желание
и за своя сметка за инвалидност поради общо
заболяване, старост и смърт. Осигурителните
вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица,
определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване, в размера, определен
за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди
1 януари 1960 г., към датата на внасянето на
вноските.
(2) Осигурителните вноски за докторантите
се внасят по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, като
в документите за внасянето им се попълва
ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от
НАП на лицето.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление
№ 32 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от
2002 г., бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13
и 67 от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния
административен съд от 2009 г. – бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, т. 3 думите „поделението, в което
служи кадровият военнослужещ“ се заменят с
„военното формирование, в което е преместен
военнослужещият“.
3. В ал. 4 думите „Заявленията по ал. 1, 2 и
3“ се заменят със „Заявленията по ал. 1 и 3“ и
думите „безработица/дълготрайна безработица“
се заменят с „безработица“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „документите по
чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 1 и 4 или ал. 3,
т. 1 – 4“ се заменят с „документите по чл. 1,
ал. 1, т. 1 и 3 или ал. 3, т. 1 – 4“.
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§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а,
ал. 1 КСО, се изплаща от датата на последното
прекратяване на осигуряването, ако заявлението
по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето
се е регистрирало като безработно в Агенцията
по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
(2) Когато заявлението по чл. 1 е подадено
след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1
по неуважителни причини, обезщетението се
изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението.
Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок,
до деня, предхождащ датата на подаване на
заявлението.
(3) Когато заявлението по чл. 1 е подадено
след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по
уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало
като безработно в Агенцията по заетостта в
срок 7 работни дни от датата на последното
прекратяване на осигуряването, обезщетението се изплаща от тази дата за определения в
КСО период.
(4) Ако заявлението по чл. 1 е подадено в
3-месечния срок по ал. 1, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта
след изтичане на срока от 7 работни дни от
последното прекратяване на осигуряването по
неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в
Агенцията по заетостта за определения в КСО
период, намален със закъснението. Периодът
на закъснението е времето от деня, следващ
датата на изтичане на срока за регистрация в
Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ
датата на регистрация, на която лицето се е
регистрирало като безработно.
(5) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията
на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на
паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5
и съответните доказателства към нея в срок
до 7 работни дни от датата на настъпване на
съответното обстоятелство.
(6) Изплащането на обезщетението за
безработица се прекратява при условията на
чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на
съответното обстоятелство. За прекратяване
изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно
приложение № 5 и съответните доказателства
към нея в срок до 7 календарни дни от датата
на настъпване на съответното обстоятелство.
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(7) Изплащането на паричното обезщетение
за безработица се възстановява при условията
на чл. 54д, ал. 5 КСО за оставащия към датата на прекратяването период, ако лицето се е
регистрирало като безработно в Агенцията по
заетостта в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията
е направена след този срок, изплащането на
паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към
датата на прекратяването период, намален със
закъснението.
(8) Изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено на основание
чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, се възстановява от
датата на новата регистрация за оставащия
към тази дата период.
(9) За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец
съгласно приложение № 5 и съответните доказателства към нея в срок до 7 работни дни от
отпадане на съответното обстоятелство, довело
до спиране или прекратяване на изплащането.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „за безработица в“
се заменят със „за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „срока по ал. 1“ се заменят
със „сроковете по чл. 3“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „9 календарни месеца“ се
заменят с „18 календарни месеца“.
2. В ал. 4 думите „9-месечния период“ се
заменят с „18-месечния период“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При промяна на банковата сметка в
срок до 7 работни дни лицето подава нова декларация по образец съгласно приложение № 4
и копие от документ, издаден от съответната
банка, с данни за личната банкова сметка.“
§ 8. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. Когато българският период, през
който лицето е било осигурено за безработица, не е достатъчен за придобиване право на
парично обезщетение за безработица, той се
сумира с периода, през който лицето е било
осигурено за безработица по законодателството
на друга държава съгласно европейските регламенти за координация на системи за социална
сигурност и международни договори в областта
на социалното осигуряване.“
§ 9. В допълнителната разпоредба думите
„отбиване на наборна военна или мирновременна алтернативна служба;“ се заличават.
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§ 10. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

Вх. № ....................../20........г.

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ……………………..................………….........…………………….

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО
От ...............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ............................
постоянен/настоящ адрес ....................................................................................………………….............................
(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.
Правоотношението ми с ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

........................................................... е прекратено, считано от .......................................................................
(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ............................................. в областта на ................................... науки.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса
за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава.
2. Нямам отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Репуб
лика България или в друга държава, както и пенсия за старост от друга държава.
3. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност
и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ................................. до ..............................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

4. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,
чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето
образование, за периода от ........................... до ...............................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

5. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в ............................................…….......
(посочва се държавата)

за периода от ......................... до .......................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат
документи по настоящ адрес.
3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.
4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ................................
5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или
стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който
Република България е страна.
6. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец
съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
7. Други .....................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по т. 1 и 2 и в срок 7 работни
дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по т. 3 и 4 трябва да подам декларация за
промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение № 5
към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за
което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...............................
Гр. (с.) ........................... “

Подпис: .......................................

§ 11. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се отменя.
§ 12. Приложения № 3 – 6 се изменят така:
„Приложение № 3
към чл. 1, ал. 3
Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. …………………………………………….................….........…….

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
отпускане на парично обезщетение за безработица
на основание чл. 230 и/или 231 ЗОВСРБ
От .............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................
постоянен/настоящ адрес ....................................................................................................................................
(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция .....................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.
Правоотношението ми с .......................................................................................................................................
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

.................…………................................... е прекратено считано от .......................................................................
(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ....................................... в областта на ................................... науки.
ДЕКЛАРИРАМ, че не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по
чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава.
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат
документи по настоящ адрес.
3. Документ от Агенцията по заетостта за регистрация като безработен.
4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № ..................................
5. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец
съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
6. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).
7. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.
8. Други .................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
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ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация
за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица – приложение
№ 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение,
за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...............................
Гр. (с.) ...........................

Подпис: .......................................

Приложение № 4
към чл. 1, ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………….....………....................…………..
Д Е К ЛАРАЦ И Я
за
банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица
От ................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .....................................,
адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................………....................................……
ДЕКЛАРИРАМ, че личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица е:
банка ..........................................................................................., гр. ..................................................................,
IBAN..................................................................................., BIC ...........................................................................,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка трябва да Ви
уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение,
за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.
2. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .......................................

Декларатор: ..................................
(подпис)

Гр. (с.) ...................................

Приложение № 5
към чл. 3
Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………….........………….................……….

Д Е К ЛАРАЦ И Я
за
промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
От .............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ......................................
постоянен/настоящ адрес ......................................................................................................................................
(вписва се адресът, по който е отпуснато обезщетението)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..................................................……………………………
………………………….........................................................................................................................................................
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Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за
социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава, считано от ..............................................
(дд/мм/гггг)

2. Правоотношението ми с ....................................................................…..............................................…………....
(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

......................……………............................... е прекратено считано от ........................................................………….
(дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или в службата по заетостта на друга
държава е прекратена/нова считано от .........................
(дд/мм/гггг)

4. Отпусната ми е пенсия за ........................................................................ считано от ....................................
(посочва се видът на пенсията)

(дд/мм/гггг)

от Република България/друга държава – ..........................................................................................................
(посочва се държавата)

5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и
раждане след прекратяване на осигуряването за периода от .......................................... до..............................
(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

6. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ......................................
(дд/мм/гггг)

7. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/а от международна операция или мисия на ..........................…….
(дд/мм/гггг)

8. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в ........................................
(посочва се държавата)

на ............................
(дд/мм/гггг)

9. Други: ....................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват
съответните данни. Ненужното се зачертава.
ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:
1. ...............................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение
заедно с дължимата лихва.
Дата .......................................

Декларатор: ..................................
(подпис)

Гр. (с.) ..................................

Приложение № 6
към чл. 15, ал. 1
Вх. № ....................../20........г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………….........………….................……….

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за
изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
От .............................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................................
постоянен/настоящ адрес .....................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................
......................................................................…………………………...................................................................................
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ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на ......................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ...................................................................., починал на ....................................................................
(дд/мм/гггг)

2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете.................................................................
..........................................................., ЕГН/ЛНЧ .............................., наследник на .........................................
(име, презиме и фамилия на детето)

................................................................................., ЕГН/ЛНЧ......................., починал на .................................,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)

(дд/мм/гггг)

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от ТП на НОИ – гр. ...........................................
Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.
ПРИЛАГАМ следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ............. от ..................... (представя се поне от един от
(дд/мм/гггг)
наследниците).
3. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец
съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.
4. Други ...................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ...............................
Гр. (с.) ........................... “

Подпис: .......................................

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 10 и 12.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

1751

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и
68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79,
84 и 87 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при пенсиите за инвалидност поради
общо заболяване – документите по чл. 2 до
датата на инвалидизирането, ако са подадени
в сроковете по чл. 94 КСО, или до датата на
заявлението за отпускането є, ако са подадени

след изтичането на тези срокове, а при пенсиите за трудова злополука или професионална
болест – документите по чл. 2 до датата на
инвалидизирането, с изключение на документите
за прекратяване на осигуряването;“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 думите „чл. 68,
ал. 4“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.
§ 3. В чл. 14, ал. 2 думите „продължава“,
„получава“ и „връща“ се заменят съответно с
„продължават“, „получават“ и „връщат“.
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2011 г. до
1 януари 2021 г. се придобива при навършена
възраст 60 години за жените и 63 години за
мъжете и осигурителен стаж, както следва:
1. от 1 януари 2011 г. – 34 години осигурителен стаж за жените и 37 години осигурителен
стаж за мъжете;
2. от 1 януари 2012 г. – 34 години и 4 месеца
осигурителен стаж за жените и 37 години и 4
месеца осигурителен стаж за мъжете;
3. от 1 януари 2013 г. – 34 години и 8 месеца
осигурителен стаж за жените и 37 години и 8
месеца осигурителен стаж за мъжете;
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4. от 1 януари 2014 г. – 35 години осигурителен стаж за жените и 38 години осигурителен
стаж за мъжете;
5. от 1 януари 2015 г. – 35 години и 4 месеца
осигурителен стаж за жените и 38 години и 4
месеца осигурителен стаж за мъжете;
6. от 1 януари 2016 г. – 35 години и 8 месеца
осигурителен стаж за жените и 38 години и 8
месеца осигурителен стаж за мъжете;
7. от 1 януари 2017 г. – 36 години осигурителен стаж за жените и 39 години осигурителен
стаж за мъжете;
8. от 1 януари 2018 г. – 36 години и 4 месеца
осигурителен стаж за жените и 39 години и 4
месеца осигурителен стаж за мъжете;
9. от 1 януари 2019 г. – 36 години и 8 месеца
осигурителен стаж за жените и 39 години и 8
месеца осигурителен стаж за мъжете;
10. от 1 януари 2020 г. – 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен
стаж за мъжете.
(2) Правото на пенсия за осигурителен стаж
и възраст от 1 януари 2021 г. се придобива
при осигурителен стаж 37 години за жените
и 40 години за мъжете и навършена възраст,
както следва:
1. от 1 януари 2021 г. – 60 години и 6 месеца
за жените и 63 години и 6 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2022 г. – 61 години за жените
и 64 години за мъжете;
3. от 1 януари 2023 г. – 61 години и 6 месеца
за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2024 г. – 62 години за жените
и 65 години за мъжете;
5. от 1 януари 2025 г. – 62 години и 6 месеца
за жените;
6. от 1 януари 2026 г. – 63 години за жените.
(3) В случай че лицата нямат право на
пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на
пенсия при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст,
както следва:
1. от 1 януари 2011 до 1 януари 2021 г. – 65 години;
2. от 1 януари 2021 г. – 65 години и 6 месеца;
3. от 1 януари 2022 г. – 66 години;
4. от 1 януари 2023 г. – 66 години и 6 месеца;
5. от 1 януари 2024 г. – 67 години.
(4) При преценяване на правото и определяне размера на пенсията за осигурителен стаж
и възраст осигурителният стаж се превръща в
трета категория.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. изслуженото време по чл. 69, ал. 1 КСО;“
б) създава се т. 4:
„4. изслуженото време по чл. 69, ал. 6 КСО.“
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2. В ал. 2 думата „Трудовият“ се заменя с
„Осигурителният“.
§ 6. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 – 3 и 5 КСО
от 1 януари 2011 г. се придобива независимо
от възрастта при следния осигурителен стаж:
1. от 1 януари 2011 г. – 25 години общ
осигурителен стаж, от които 16 години и 8 месеца действително изслужени на съответните
длъжности;
2. от 1 януари 2012 г. – 25 години и 4 месеца
общ осигурителен стаж, от които 16 години,
10 месеца и 20 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
3. от 1 януари 2013 г. – 25 години и 8 месеца
общ осигурителен стаж, от които 17 години,
1 месец и 10 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
4. от 1 януари 2014 г. – 26 години общ
осигурителен стаж, от които 17 години и 4 месеца действително изслужени на съответните
длъжности;
5. от 1 януари 2015 г. – 26 години и 4 месеца
общ осигурителен стаж, от които 17 години,
6 месеца и 20 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
6. от 1 януари 2016 г. – 26 години и 8 месеца
общ осигурителен стаж, от които 17 години,
9 месеца и 10 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
7. от 1 януари 2017 г. – 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително
изслужени на съответните длъжности;
8. от 1 януари 2018 г. – 27 години и 4 месеца
общ осигурителен стаж, от които 18 години,
2 месеца и 20 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
9. от 1 януари 2019 г. – 27 години и 8 месеца
общ осигурителен стаж, от които 18 години,
5 месеца и 10 дни действително изслужени на
съответните длъжности;
10. от 1 януари 2020 г. – 28 години общ
осигурителен стаж, от които 18 години и 8
месеца действително изслужени на съответните
длъжности.“
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „трудовия“ се заменя с
„общия осигурителен“.
2. В ал. 2 думата „трудовия“ се заменя с
„общия осигурителен“, а думите „16 години и
8 месеца действително изслужени по чл. 17“ се
заменят с „две трети действително изслужени
по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3“.
3. В ал. 3 думите „чл. 17“ се заменят с
„чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3“.
§ 8. Създава се чл. 18а:
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„Чл. 18а. (1) При определяне размера на
пенсията за осигурителен стаж и възраст на
лицата по чл. 69а КСО осигурителният стаж,
придобит след 31 декември 2010 г., се зачита
за трета категория труд.
(2) Културни организации по смисъла на
чл. 69а КСО са организациите, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила
и развитие на културата.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „чл. 68, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“.
2. В ал. 7 думите „чл. 68, ал. 1 – 3 КСО“ се
заменят с „чл. 68, ал. 1 КСО“.
§ 10. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по § 5, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на КСО от 1 януари 2011 г. се придобива при възраст 3 години
по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и
учителски осигурителен стаж, както следва:
1. от 1 януари 2011 г. – 25 години за жените
и 30 години за мъжете;
2. от 1 януари 2012 г. – 25 години и 4 месеца
за жените и 30 години и 4 месеца за мъжете;
3. от 1 януари 2013 г. – 25 години и 8 месеца
за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2014 г. – 26 години за жените
и 31 години за мъжете;
5. от 1 януари 2015 г. – 26 години и 4 месеца
за жените и 31 години и 4 месеца за мъжете;
6. от 1 януари 2016 г. – 26 години и 8 месеца
за жените и 31 години и 8 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2017 г. – 27 години за жените
и 32 години за мъжете;
8. от 1 януари 2018 г. – 27 години и 4 месеца
за жените и 32 години и 4 месеца за мъжете;
9. от 1 януари 2019 г. – 27 години и 8 месеца
за жените и 32 години и 8 месеца за мъжете;
10. от 1 януари 2020 г. до 31 декември
2020 г. – 28 години за жените и 33 години за
мъжете.“
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „Пропорционалната“ се
заменя с „До 31 декември 2016 г. пропорционалната“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната
част от процентите за месеците осигурителен
стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение
първо от КСО е, както следва:
1 месец = 0,10
7 месеца = 0,70
2 месеца = 0,20
8 месеца = 0,80
3 месеца = 0,30
9 месеца = 0,90
4 месеца = 0,40
10 месеца = 1,00
5 месеца = 0,50
11 месеца = 1,10
6 месеца = 0,60
12 месеца = 1,20“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се създава изречение
трето:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

„При определяне на новия размер на пенсията положеният след пенсионирането и след
31 декември 2010 г. осигурителен стаж не се
превръща по реда на чл. 104 КСО.“
§ 13. В чл. 26, ал. 3 след думите „наличния
осигурителен стаж“ се добавя „и осигурителен
доход“.
§ 14. В чл. 40, ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 15. В чл. 41 се създава ал. 3:
„(3) Осигурителният стаж на докторантите
се установява с удостоверение по утвърден образец, издаден от териториалното поделение на
НОИ, въз основа на: заповед за зачисляване и
заповед за отчисляване в докторантура; документ
за внесените осигурителни вноски; диплома,
издадена от съответното висше училище или
научна организация, и документ, удостоверяващ
срока на обучението.“
§ 16. В чл. 42 думите „трудово-поправително
общежитие или поправителен дом“ се заменят
с „поправителен дом или друго място за лишаване от свобода“.
§ 17. В чл. 45, ал. 1, изречение първо думите
„§ 9, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а,
ал. 1 КСО“.
§ 18. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „§ 9, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
2. В ал. 3 думите „Когато осигурителните
вноски са внесени“ се заменят със „За внесените осигурителни вноски“.
3. В ал. 4 думите „§ 9, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
4. В ал. 5 думите „§ 9, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на КСО“ се заменят с „чл. 9а, ал. 2 КСО“.
5. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „ал. 3“ се
поставя точка и текстът до края се заличава;
б) в изречение второ думите „необходимите
документи“ се заменят с „необходимия документ“ и думите „или не декларира желанието
си за разсрочено плащане“ се заличават.
6. Алинеи 7 – 10 се отменят.
7. В ал. 11 думите „датата на съставяне и
утвърждаване на погасителния план за разсрочването им“ се заличават.
8. Алинея 12 се отменя.
§ 19. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
„4. времето, за което са внесени осигурителни
вноски по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 КСО и по
реда на отменените от 1 януари 2011 г. ал. 2
и 3 на § 9 КСО;“
б) създават се т. 9 – 12:

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

„9. времето след 31 декември 2010 г. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен
стаж, или на законна стачка;
10. времето след 31 декември 2010 г., през
което съпругът/съпругата на дългосрочно
командирован служител в дипломатическа
служба е пребивавал в чужбина по време на
задграничния му мандат и се е осигурявал за
своя сметка;
11. времето, за което докторантите са внесли
дължимите осигурителни вноски за периода на
докторантурата;
12. времето, през което лицата, изпратени
на работа в чужбина от български посредник,
са се осигурявали върху минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „или законна
стачка“ се заличават;
б) точка 3 се отменя.
§ 20. В чл. 49, ал. 8 думите „31 декември
2011 г.“ се заменят с „31 декември 2013 г.“.
§ 21. Член 49в се отменя.
§ 22. В чл. 54, ал. 3, изречение първо думата
„сънаследник“ се заменя с „наследник“.
§ 23. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 се създава изречение трето:
„При определяне размера на удръжката в
дохода от пенсии на лицата се включват и
добавките към тях с изключение на добавката
по чл. 103 КСО.“
2. В ал. 4 думите „по § 9, ал. 4, т. 2“ се
заменят с „по отменената от 1 януари 2011 г.
т. 2 от ал. 4 на § 9“.
§ 24. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8а:
„§ 8а. При представяне на нови доказателства
за придобит осигурителен стаж преди пенсионирането към пенсии, отпуснати по чл. 68
във връзка с отменените от 1 януари 2011 г.
ал. 3 и ал. 4, т. 2 на § 9 КСО, се съставя нов
погасителен план за разсрочване на остатъка
от осигурителните вноски, като не може да се
удължава срокът по първоначалния погасителен план.“
Допълнителна разпоредба
§ 25. Навсякъде в наредбата думите „чл. 68,
ал. 1 – 3 КСО“ се заменят с „чл. 68, ал. 1 и
2 КСО“ и думите „възрастта по чл. 68, ал. 1
и 2 КСО“ се заменят с „възрастта по чл. 68,
ал. 1 КСО“.
Заключителни разпоредби
§ 26. В чл. 2 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с
Постановление № 235 на Министерския съвет
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от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г. и бр. 64
от 2001 г.), т. 42 се отменя.
§ 27. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2011 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

1752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които се
събират по Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната
собственост.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират по Закона за
държавната собственост
Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост
се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни
дни – 10 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни
дни – 15 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни
дни – 20 лв. за всеки имот.
Чл. 2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване
на собствеността се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни
дни – 15 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни
дни – 22,50 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни
дни – 30 лв. за всеки имот.
Чл. 3. За издаване на удостоверение, че
имотът е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост, се събират следните
такси:
1. за обикновена услуга в срок 14 работни
дни – 10 лв.;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни
дни – 15 лв.;
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3. за експресна услуга в срок до 3 работни
дни – 20 лв.
Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
(2) Срокът за издаване на удостоверението
започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи,
необходими за извършване на исканата услуга
и за платената такса. Срокът изтича в края на
работното време на последния ден от срока.
(3) Когато искането не е комплектувано
със съответните документи, срокът по ал. 1
започва да тече от датата на отстраняване на
непълнотите или нередовностите.
(4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява
на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на болница
„Лозенец“, приет с Постановление № 147 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 108 от
2001 г., бр. 63 и 83 от 2005 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 14 от 2009 г. и бр. 58 и 88 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „национално“ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Числеността на персонала на болница
„Лозенец“ е 781 щатни бройки, в т. ч. директор.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Болница „Лозенец“ е учебно-клинична
база, определена съгласно Постановление № 316
на Министерския съвет от 2003 г. за откриване
на Медицински факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
(ДВ, бр. 114 от 2003 г.).“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Болница „Лозенец“ извършва:
1. диагностика и лечение на заболявания,
когато лечебната цел не може да се постигне
в условията на извънболнична помощ;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от
лекар от друго лечебно заведение;
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5. диспансеризация;
6. дейности по трансплантация на органи,
тъкани и клетки, определени конкретно по реда
на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, и при спазване изискванията на
утвърдените медицински стандарти в областта
на трансплантацията;
7. клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицинска апаратура съгласно
действащото в страната законодателство;
8. учебна и научна дейност.“
2. В ал. 3 думата „стоматолозите“ се заменя
с „лекарите по дентална медицина“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Дейността на болница „Лозенец“ се
осъществява по медицинските специалности,
посочени в приложение № 1.“
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 5 накрая се добавя
„и при спазване на определените в Закона за
лечебните заведения и в правилника изисквания за това.“
§ 4. В чл. 9 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. консултативни кабинети;“
б) в т. 3 думите „или кабинети за функционална и образна диагностика“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „отделенията и лабораториите“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Отделенията и лабораториите по ал. 1 и
техните нива на компетентност по смисъла на
Закона за лечебните заведения са определени
в приложение № 2.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „при спазване
на изискванията, въведени със съответните
медицински стандарти“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Клиниките и отделенията с легла и
техните нива на компетентност по смисъла на
Закона за лечебните заведения, както и обособените операционни блокове в болницата са
определени в приложение № 3.“
§ 7. Създава се приложение № 1 към чл. 3,
ал. 5:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 5
Медицински специалисти:
1. Хирургия.
2. Кардиохирургия.
3. Съдова хирургия.
4. Ортопедия и травматология.
5. Ушно-носно-гърлени болести.
6. Очни болести.
7. Урология.
8. Анестезиология и интензивно лечение.
9. Акушерство и гинекология.
10. Неонатология.
11. Вътрешни болести.
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12. Гастроентерология.
13. Пневмология и фтизиатрия.
14. Нефрология.
15. Кардиология.
16. Нервни болести.
17. Педиатрия.
18. Физикална и рехабилитационна медицина.
19. Образна диагностика.
20. Обща и клинична патология.
21. Съдебна медицина.
22. Клинична лаборатория.
23. Микробиология.
24. Вирусология.
25. Клинична хематология.
26. Клинична алергология.
27. Детска кардиология.
28. Детска ревматология.
29. Детска ендокринология и болести на обмяната.
30. Детска неврология.
31. Ендокринология и болести на обмяната.
32. Кожно-венерически болести.
33. Психиатрия.
34. Дентална медицина.
35. Медицинска онкология.
36. Ревматология.“

§ 8. Приложението към чл. 9, ал. 2 се отменя.
§ 9. Създава се приложение № 2 към чл. 10,
ал. 4:
„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 4
Отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика с ІІІ ниво
на компетентност в съответствие с медицински
стандарт „Образна диагностика“.
2. Отделение по диализно лечение с ІІІ ниво
на компетентност в съответствие с медицински
стандарт „Диализно лечение“.
3. Отделение по клинична патология и съдебна
медицина с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Обща и клинична
патология“.
4. Отделение по фиброендоскопска и ехографска
диагностика с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Гастроентерология“.
Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Клинична лаборатория“.
2. Лаборатория по микробиология и вирусология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с
медицински стандарт „Микробиология“ и с ІІ ниво
на компетентност в съответствие с медицински
стандарт „Вирусология“.“

§ 10. Създава се приложение № 3 към
чл. 11, ал. 4:
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 4
Клиники/отделения с легла:
1. Спешно отделение с І ниво на компетентност
в съответствие с медицински стандарт „Спешна
медицина“.
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2. Клиника по вътрешни болести с ІІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Вътрешни болести“, в която са създадени:
2а. Първо вътрешно отделение с ІІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Вътрешни болести“.
2б. Отделение по гастроентерология с ІІІ ниво
на компетентност в съответствие с медицински
стандарт „Гастроентерология“.
2в. Отделение по пневмология с ІІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
3. Клиника по кардиология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Кардиология“, в която са създадени:
3а. Общо кардиологично отделение.
3б. Отделение за интензивно кардиологично
лечение.
3в. Отделение за инвазивна кардиология.
3г. Отделение за кардиостимулация с контрол
на кардиостимулатори.
3д. Отделение по електрофизиология с лаборатория по електрофизиологични изследвания.
3е. Отделение за неинвазивна кардиологична
диагностика.
4. Клиника по педиатрия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Педиатрия“.
5. Хирургична клиника с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарта „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“,
в която са създадени:
5а. Отделение по хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с посочените в т. 5 общи
медицински стандарти по хирургия.
5б. Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия с ІІІ ниво на компетентност в
съответствие с посочените в т. 5 общи медицински
стандарти по хирургия.
5в. Отделение по съдова хирургия с ІІІ ниво
на компетентност в съответствие с посочените
в т. 5 общи медицински стандарти по хирургия.
6. Клиника по ортопедия и травматология с
ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.
7. Отделение по ушно-носно-гърлени болести
с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“.
8. Отделение по очни болести с ІІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Очни болести“.
9. Клиника по кардиохирургия с ІІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Кардиохирургия“.
10. Клиника по урология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Урология“.
11. Клиника по нефрология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Нефрология“.
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12. Клиника по анестезия и интензивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие
с медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“, в която са създадени:
12а. Отделение по интензивно лечение с ІІІ
ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
13. Отделение по акушерство и гинекология с
ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.
14. Отделение по неонатология с ІІ ниво на
компетентност в съответствие с медицински стандарт „Неонатология“.
15. Отделение по нервни болести с ІІІ ниво
на компетентност в съответствие с медицински
стандарт „Нервни болести“.
16. Отделение за долекуване и продължително
лечение и рехабилитация с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
17. Операционен блок.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Отделението по ушно-носно-гърлени болести, Отделението по очни болести и
Отделението по акушерство и гинекология се
преобразуват съответно в Клиника по ушно-носно-гърлени болести, Клиника по очни болести
и Клиника по акушерство и гинекология от
датата на назначаването със заповед на директора на болницата на лекар – хабилитирано
лице, за началник на съответната структура,
при условията и по реда на Закона за лечебните заведения.
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1754

РЕШЕНИЕ № 69
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в Блок 1-14 Силистар,
разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, Решение
№ 788 на Министерския съвет от 2009 г. и
мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Ледербел БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
бул. Фритьоф Нансен 9, ЕИК 175177058, да

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

извърши за своя сметка и на свой риск търсене
и проучване на нефт и природен газ в Блок
1-14 Силистар с размер 6935,57 km2, с координати на точките от № 1 до № 11 съгласно
приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и при условия и по ред,
определени с договора за търсене и проучване.
3. Правата и задълженията на титуляря на
разрешението, както и условията и изискванията
за осъществяване на търсенето и проучването
по това разрешение се уреждат с договора за
търсене и проучване на нефт и природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи,
предложени в конкурсното предложение на
„Ледербел БГ“ – ООД, София, са задължителни
за изпълнение за срока на това разрешение,
така както е предвидено в договора за търсене
и проучване на нефт и газ.
5. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене на
нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите на Блок 1-14 Силистар
UTM, WGS84, 35N
1. 42° 48' 43.999''N 28°
2. 42° 48' 46.926''N 29°
3. 42° 11' 23.914''N 29°
4. 41° 59' 53.365''N 28°
5. 41° 58' 54.165''N 28°
6. 41° 58' 54.402''N 28°
7. 42° 25' 29.736''N 28°
8. 42° 25' 35.804''N 27°
9. 42° 41' 47.106''N 27°
10. 42° 41' 28.586''N 28°
11. 42° 48' 43.999''N 28°
1755

26'
07'
07'
19'
19'
06'
07'
56'
55'
25'
26'

04.968''E
28.811''E
37.250''E
31.334''E
31.135''E
56.901''E
25.049''E
08.903''E
59.807''E
54.941''E
04.968''E
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Япония за приемане на
безвъзмездна помощ за културата
(Одобрено с Решение № 17 от 13 януари
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
25 януари 2011 г.)
(Японска нота)
ДО
Н. ПР. Г-Н НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Токио, 25 януари 2011 г.
Ваше Превъзходителство,
Имам честта да се позова на проведените
скоро разговори меж ду представители на
правителството на Япония и правителството
на Република България относно японска безвъзмездна помощ за културата, която ще бъде
отпусната с цел укрепване на отношенията на
приятелство и сътрудничество между двете
страни, и да предложа от името на правителството на Япония следните договорености:
1. (1) С цел да допринесе за осъществяването
на проекта за подобряване на озвучителното
оборудване на Музикално-драматичен театър
„Константин Кисимов“ (наричан по-нататък
„проектът“) на правителството на Република
България правителството на Япония ще предостави на правителството на Република България, в съответствие със съответните закони
и наредби на Япония, безвъзмездна помощ в
размер до петдесет милиона и шестстотин хиляди японски йени (¥ 50 600 000) (по-нататък
наричана „безвъзмездната помощ“).
(2) Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена чрез ск лючване на Договор за
безвъзмездна помощ между правителството
на Република България или определеното
от него ведомство и Японската агенция за
международно сътрудничество (ДЖ АЙК А)
(наричан по-нататък Д-БП).
(3) Условията и сроковете на безвъзмездната
помощ и процедурите за оползотворяването
є ще бъдат регламентирани в Договора за
безвъзмездна помощ (Д-БП) в рамките на
настоящите договорености.
2. Безвъзмездната помощ ще може да бъде
предоставена в периода, определен в Договора
за безвъзмездна помощ (Д-БП), при условие
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че този период е между датата на влизане
в сила на Договора за безвъзмездна помощ
(Д-БП) и 31 януари 2014 г.
3. Безвъзмездната помощ ще бъде използвана от правителството на Република
България по предназначение и изключително
за закупуването на продуктите и услугите,
необходими за изпълнението на проекта,
съгласно Договора за безвъзмездна помощ
(Д-БП) (наричани по-нататък „продуктите и
услугите“).
4. Правителството на Република България или определеното от него ведомство ще
сключи договор в японски йени с японски
лица за закупуване на продуктите и услугите.
Приложимостта на такива договори към безвъзмездната помощ ще бъде потвърждавана
от ДЖ АЙК А (терминът „японски лица“ в
настоящите договорености означава японски
физически лица или японски юридически лица,
управлявани от японски физически лица).
5. Безвъзмездната помощ ще бъде осъществена от ДЖАЙК А в съответствие с условията
на Договора за безвъзмездна помощ (Д-БП)
чрез извършване на плащания в японски йени
на сметка, която ще бъде открита на името
на правителството на Република България
в банка в Япония, определена от правителството на България или определеното от него
ведомство.
6. (1) Правителството на Република България ще предприеме необходимите стъпки за:
а) да осигури своевременно разтоварване
и митническо оформяне на продуктите на
пристанищата в Република България, където
те ще бъдат доставени, както и вътрешния
им транспорт;
б) да обезпечи поемането на разходите
за митни сборове, вътрешни данъци и други
фискални вземания, които могат да бъдат
наложени в Република България във връзка
със закупуването и доставката на продуктите
и услугите от определеното от правителството
ведомство, без да се ползва безвъзмездната
помощ;
в) да предостави на японски лица, чиито
услуги могат да бъдат необходими във връзка с доставката на продуктите и услугите,
необходимите улеснения за тяхното влизане
и пребиваване в България за изпълнение на
тяхната дейност;
г) да гарантира, че продуктите ще бъдат
ползвани надлежно и ефективно за изпълнението на проекта;
д) да поема всички разходи извън тези,
които се покриват от безвъзмездната помощ,
необходими за осъществяването на проекта;
е) да отдава необходимото внимание на
екологични и социални съображения при
изпълнението на проекта.
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(2) При поискване правителството на Република България ще предоставя на правителството на Япония необходимата информация
по проекта.
(3) По отношение на изпращането и застраховката по море на продуктите, закупени
с безвъзмездната помощ, правителството
на Република България ще се въздържа от
налагане на ограничения, които могат да
възпрепятстват честната и свободна конкуренция меж ду транспортните и морските
застрахователни компании.
(4) Продуктите, закупени с безвъзмездната
помощ, да не бъдат реекспортирани от Репуб
лика България.
7. Двете правителства ще се консултират
за всеки въпрос, който може да възникне от
или във връзка с настоящите договорености.
Имам честта по-нататък да предложа настоящата нота и нотата на Ваше Превъзходителство в отговор, потвърждаваща от името
на правителството на Република България
горните положения, да съставляват споразумение между двете правителства, което да влезе
в сила на датата на Вашата нота в отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.
Сейджи Маехара
министър на външните
работи на Япония
(Приложение към японската нота)
Протокол от обсъжданията
Във връзка с разменените на 25 януари
2011 г. ноти между правителството на Япония
и правителството на Република България
относно японска помощ за културата, отпусната с цел укрепване на отношенията на
приятелство и сътрудничество между двете
страни (наричани по-нататък „разменените
ноти“) представителите на японската делегация и на българската делегация желаят да
отбележат следното:
1. По отношение на член 3 от разменените
ноти представителят на японската делегация
заяви, че правителството на Япония е с разбирането, че правителството на Република
България ще предприеме необходимите стъпки
за предотвратяване на всякакви предложения, даване на подаръци или извършване
на плащания, възнаграждения или облаги,
които биха могли да се възприемат като корупционна практика в Република България,
извършвани с цел подтикване към възлагане
на договорите по член 4 от разменените ноти
или като отплата за възлагането им.
2. По отношение на точка 2 на член 6 от
разменените ноти представителят на японската делегация заяви, че правителството на
Япония е с разбирането, че:
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а) необходимата информация включва информация за свързани с проекта корупционни
практики, упоменати в точка 1 на член 1 на
разменените ноти; и
б) правителството на Република България
ще осигури справедливо третиране на източниците на такава информация.
3. Правителството на Република България
заяви, че българската делегация няма възражения по горното заявление на представителя
на японската делегация.
Токио, 25 януари 2011 г.
Сейджи Маехара,
министър на
външните работи
на Япония

Николай Младенов,
министър на
външните работи на
Република България

(Българска нота)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ
Токио, 25 януари 2011 г.

ДО
Н. ПР. Г-Н СЕЙДЖИ МАЕХАРА
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА ЯПОНИЯ
ТОКИО
Ваше Превъзходителство,
Имам честта да потвърдя получаването на
нотата на Ваше Превъзходителство от днешна
дата, която казва, както следва:
„Имам честта да се позова на проведените скоро разговори между представители на
правителството на Япония и правителството
на Република България относно японска безвъзмездна помощ за културата, която ще бъде
отпусната с цел укрепване на отношенията на
приятелство и сътрудничество между двете
страни, и да предложа от името на правителството на Япония следните договорености:
1. (1) С цел да допринесе за осъществяването
на проекта за подобряване на озвучителното
оборудване на Музикално-драматичен театър
„Константин Кисимов“ (наричан по-нататък
„проектът“) на правителството на Република
България, правителството на Япония ще предостави на правителството на Република България, в съответствие със съответните закони
и наредби на Япония, безвъзмездна помощ в
размер до петдесет милиона и шестстотин хиляди японски йени (¥ 50 600 000) (по-нататък
наричана „безвъзмездната помощ“).
(2) Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена чрез ск лючване на Договор за
безвъзмездна помощ между правителството
на Република България или определеното
от него ведомство и Японската агенция за
международно сътрудничество (ДЖ АЙК А)
(наричан по-нататък Д-БП).

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

(3) Условията и сроковете на безвъзмездната
помощ и процедурите за оползотворяването
є ще бъдат регламентирани в Договора за
безвъзмездна помощ (Д-БП) в рамките на
настоящите договорености.
2. Безвъзмездната помощ ще може да бъде
предоставена в периода, определен в Договора
за безвъзмездна помощ (Д-БП), при условие
че този период е между датата на влизане
в сила на Договора за безвъзмездна помощ
(Д-БП) и 31 януари 2014 г.
3. Безвъзмездната помощ ще бъде използвана от правителството на Република
България по предназначение и изключително
за закупуването на продуктите и услугите,
необходими за изпълнението на проекта,
съгласно Договора за безвъзмездна помощ
(Д-БП) (наричани по-нататък „продуктите и
услугите“).
4. Правителството на Република България или определеното от него ведомство ще
сключи договор в японски йени с японски
лица за закупуване на продуктите и услугите.
Приложимостта на такива договори към безвъзмездната помощ ще бъде потвърждавана
от ДЖ АЙК А (терминът „японски лица“ в
настоящите договорености означава японски
физически лица или японски юридически лица,
управлявани от японски физически лица).
5. Безвъзмездната помощ ще бъде осъществена от ДЖАЙК А в съответствие с условията
на Договора за безвъзмездна помощ (Д-БП)
чрез извършване на плащания в японски йени
на сметка, която ще бъде открита на името
на правителството на Република България
в банка в Япония, определена от правителството на България или определеното от него
ведомство.
6. (1) Правителството на Република България ще предприеме необходимите стъпки за:
а) да осигури своевременно разтоварване
и митническо оформяне на продуктите на
пристанищата в Република България, където
те ще бъдат доставени, както и вътрешния
им транспорт;
б) да обезпечи поемането на разходите
за митни сборове, вътрешни данъци и други
фискални вземания, които могат да бъдат
наложени в Република България във връзка
със закупуването и доставката на продуктите
и услугите от определеното от правителството
ведомство, без да се ползва безвъзмездната
помощ;
в) да предостави на японски лица, чиито
услуги могат да бъдат необходими във връзка с доставката на продуктите и услугите,
необходимите улеснения за тяхното влизане
и пребиваване в България за изпълнение на
тяхната дейност;
г) да гарантира, че продуктите ще бъдат
ползвани надлежно и ефективно за изпълнението на проекта;
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д) да поема всички разходи извън тези,
които се покриват от безвъзмездната помощ,
необходими за осъществяването на проекта;
е) да отдава необходимото внимание на
екологични и социални съображения при
изпълнението на проекта.
(2) При поискване правителството на Репуб
лика България ще предоставя на правителството на Япония необходимата информация
по проекта.
(3) По отношение на изпращането и застраховката по море на продуктите, закупени
с безвъзмездната помощ, правителството
на Република България ще се въздържа от
налагане на ограничения, които могат да
възпрепятстват честната и свободна конкуренция меж ду транспортните и морските
застрахователни компании.
(4) Продуктите, закупени с безвъзмездната
помощ, да не бъдат реекспортирани от Репуб
лика България.
7. Двете правителства ще се консултират
за всеки въпрос, който може да възникне от
или във връзка с настоящите договорености.
Имам честта по-нататък да предложа настоящата нота и нотата на Ваше Превъзходителство в отговор, потвърждаваща от името
на правителството на Република България
горните положения, да съставляват споразумение между двете правителства, което да влезе
в сила на датата на Вашата нота в отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.“
Имам честта да потвърдя от името на
правителството на Република България пред
ходните договорености и да изразя съгласието си нотата на Ваше Превъзходителство и
настоящата нота в отговор да се считат като
съставл яващи споразумение меж ду двете
правителства, което влиза в сила от датата
на настоящия отговор.
Ползвам се от случая да подновя уверенията
си в най-високата си към Ваше Превъзходителство почит.
Николай Младенов,
министър на външните работи
на Република България
(Приложение към българската нота)
Протокол от обсъжданията
Във връзка с разменените на 25 януари
2011 г. ноти между правителството на Репуб
лика България и правителството на Япония
относно японска помощ за културата, отпусната с цел укрепване на отношенията на
приятелство и сътрудничество между двете
страни (наричана по-нататък „разменените
ноти“), представителите на българската делегация и на японската делегация желаят да
отбележат следното:
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1. По отношение на член 3 от разменените
ноти представителят на японската делегация
заяви, че правителството на Япония е с разбирането, че правителството на Република
България ще предприеме необходимите стъпки
за предотвратяване на всякакви предложения, даване на подаръци или извършване
на плащания, възнаграждения или облаги,
които биха могли да се възприемат като корупционна практика в Република България,
извършвани с цел подтикване към възлагане
на договорите по член 4 от разменените ноти
или като отплата за възлагането им.
2. По отношение на точка 2 на член 6 от
разменените ноти представителят на японската делегация заяви, че правителството на
Япония е с разбирането, че:
а) необходимата информация включва информация за свързани с проекта корупционни
практики, упоменати в точка 1 на член 1 на
разменените ноти;
б) правителството на Република България
ще осигури справедливо третиране на източниците на такава информация.
3. Представителят на българската делегация
заяви, че българската делегация няма възражения по горното заявление на представителя
на японската делегация.
Токио, 25 януари 2011 г.
Николай Младенов,
министър на
външните работи на
Република България
1591

Сейджи Маехара,
министър на
външните работи
на Япония

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
център за спешна медицинска помощ (обн.,
ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм., бр. 7 от 2007 г. и
бр. 9 от 2009 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Центърът за спешна медицинска
помощ се ръководи от директор, който притежава образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, призната медицинска специалност, придобита квалификация
по здравен мениджмънт и най-малко една
година стаж в лечебно заведение с основен
предмет на дейност осъществяване на спешна
медицинска помощ или в структура на лечебно
заведение, осъществяваща медицинска помощ
на пациенти със спешни състояния.
(2) Директорът се назначава от министъра на здравеопазването след провеждане на
конкурс по реда на Кодекса на труда.
(3) Центърът може да има заместник-директор, който притежава образователна степен
магистър по медицина.“
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§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в страната и
в чужбина“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на центъра отговаря за
целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджета на центъра в съответствие с
утвърдените разходи по Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът организира ефективното
използване, стопанисване и опазване на имуществото на центъра.“
§ 3. Създават се чл. 4а, 4б, 4в, 4г и 4д:
„Чл. 4а. (1) Структурата на центъра и щатното разписание по длъжности се утвърждават
ежегодно от министъра на здравеопазването
по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година.
Предложение се отправя и във всеки случай на
необходимост от промяна на структурата или
длъжностното щатно разписание на центъра.
(2) Директорът на центъра е работодател
на всички работещи в него.
(3) Длъжностните характеристики на работещите в центъра за спешна медицинска
помощ се утвърждават от директора.
(4) Директорът изготвя и предоставя в Министерството на здравеопазването ежегодно до
края на януари отчет за дейността на центъра
през изминалата календарна година. Отчетът
съдържа и анализ на финансовите показатели
на дейността на центъра.
Чл. 4б. (1) Директорът на центъра се атестира на всеки три години.
(2) Основните цели на атестирането са:
1. да се установи нивото на управленските
умения на директора и на необходимата му
за целта професионална квалификация;
2. да се оцени процесът на управление
и резултатите от него, в т. ч. постигнатото
и планирано подобряване на дейността на
центъра;
3. да се оцени изпълнението на функциите
и задачите, регламентирани в нормативните
актове и длъжностната характеристика на
директора.
(3) Атестирането се извършва в срок до два
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
(4) Атестирането се извършва от комисия,
определена от министъра на здравеопазването
за всеки конкретен случай.
(5) Председателят на комисията по ал. 4
уведомява директора на центъра за деня на
атестацията не по-късно от пет работни дни
преди нейното провеждане.
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(6) Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно
въз основа на обективно установими факти
и обстоятелства и съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 4в. (1) Атестирането се извършва по
следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване
на: професионалното развитие; оперативност,
планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните
актове и практическото им прилагане;
2. организация на дейността на центъра,
която включва оценяване на: състоянието на
човешките ресурси, умения за поставяне на
цели и анализиране на резултати; състояние на
информационната инфраструктура; умения по
ефективно текущо поддържане и стопанисване
на имуществото, борба с корупцията, умения
за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване
на: дейността на центъра; ефективността на
взаимодействието с държавни организации,
имащи отношение към дейността на центъра; ефективността на взаимодействието с
други лечебни заведения, имащи отношение
към оказването на медицинска помощ при
спешни състояния; финансовата политика;
своевременност, точност и изчерпателност на
отчетите до Министерството на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани
с дейността на центъра.
(2) Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в ал. 1,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(3) Оценките по отделните показатели и
крайната оценка се вписват в атестационна
карта, която се подписва от членовете на
комисията и оценявания директор.
Чл. 4г. (1) Директорът, който не е съгласен
с определената оценка, има право да подаде
писмено възражение, като в него посочи мотивите за своето несъгласие.
(2) Възражението се подава до министъра
на здравеопазването в тридневен срок от
датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(3) Министърът на здравеопазването се
произнася по възражението в десетдневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно.
(4) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
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(5) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно,
се провежда ново атестиране в срок до един
месец от неговото решение.
(6) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора на центъра.
Чл. 4д. (1) Министърът на здравеопазването
може да прекрати с предизвестие по чл. 328,
ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с директор на център, получил
крайна оценка 1 „отрицателна“.
(2) При оценка 2 „неудовлетворителна“
министърът на здравеопазването може да
проведе междинно атестиране през следващата
календарна година при спазване на общите
правила, въведени с правилника.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „оказване“ се добавя
„на“.
2. В т. 2 в началото се добавя „предоставяне на“.
3. В т. 3 след „осъществяване“ се добавя „на“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „специалисти“ се добавя „или други специалисти с необходимата
квалификация“;
б) в т. 3 след думата „специалист“ се поставя тире и се добавя „отговорник“;
в) в т. 7 след думата „санитар“ се поставя
запетая и се добавя „когато такъв се изисква
при изпълнението на конкретна задача“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Екипите по ал. 1, т. 3 могат да се сформират само във филиали, на чиято територия
не е разкрито спешно отделение. Екипите
оказват спешна медицинска помощ на лица,
потърсили я сами на територията на филиала.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 в края се добавя „и координира
екипите на центъра“;
б) в т. 4 в края се поставя запетая и се
добавя „както и на кръв, кръвни съставки и
апаратура“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 в края се добавя „под координацията и контрола на завеждащия смяна“;
б) в т. 5 думите „на медицинските екипи“
се заменят с „на един медицински екип“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. при възлагане изпълнението на повикване, при което съществува опасност за
живота или здравето на членовете на екипа,
уведомяват съответните служби и информират членовете на екипа за съществуващите
опасности.“
§ 7. В чл. 11 се правя следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 2 след думата „помещение“ се добавя
„за почивка“.
2. В т. 3 думата „лекаря“ се заменя със
„завеждащия смяната“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правя следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думата „повече“ се добавя
„допълнителни“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. да предават пациентите в спешните отделения на лечебните заведения за болнична
помощ или да предлагат спешна хоспитализация, когато състоянието на пациентите налага
продължаване на лечението.“
§ 9. В чл. 13 се създава ал. 4:
„(4) Редът за получаване на лекарствени
продукти, тяхното съхранение, разпределение
между екипите (филиалите) и начинът на водене на съответната документация се уреждат
съгласно заповед на директора на центъра.“
§ 10. В чл. 14 се правя следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „автомобилите“ се заменя
със „санитарните автомобили“.
2. В ал. 2 след думата „автомобили“ се
добавя „за оказване на спешна медицинска
помощ“.
Преходна разпоредба
§ 11. Директорите на центровете се атестират по реда на правилника в срок до 31 май
2011 г., като председателите на съответните
атестационни комисии уведомяват директорите за деня на атестацията не по-късно от
десет работни дни преди нейното провеждане.
Министър: Ст. Константинов
1687

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
центровете за трансфузионна хематология
(обн., ДВ, бр. 89 от 2000 г.; изм., бр. 24 от
2007 г.)
§ 1. В чл. 4 в края се добавя „и медицинския стандарт по трансфузионна хематология“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Центровете се състоят от следните
функционално обособени структурни единици:
1. блок по трансфузионна хематология,
състоящ се от отделения;
2. административно-стопански блок.
(2) В блока по трансфузионна хематология
задължително се разкриват звена по имунохематологична диагностика, по кръводаряване,
по преработка на кръв, по съхранение и експедиция и по качество на кръвта и кръвните
продукти и качествен контрол.
(3) Националният център по хематология
и трансфузиология се състои от:
1. звено по организация на трансфузионната
мрежа и информационно осигуряване;
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2. производствен блок, който се състои от
лаборатории за производство на лечебни и
диагностични плазмени препарати.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) В отделението могат да се разкриват диагностични кабинети, стаи без легла,
сектори, лаборатории, манипулационни зали
и помощни помещения.
(2) Отделението и секторът се ръководят
от лекар с призната специалност по трансфузионна хематология.
(3) Лабораторията се ръководи от специалист по съответния профил.
(4) Административно-стопанският блок се
състои от административни, стопански и други обслужващи дейността на центъра звена.
(5) Броят и видът на отделенията, на секторите, на лабораториите и на останалите
звена се предлагат от директора съобразно
обема и нуждите на центъра и се определят
от министъра на здравеопазването.“
§ 4. Членове 7, 8, 9, 10 и 11 се отменят.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 в края се добавя „както и на
медицинск и я стандарт по т рансфузионна
хематология“;
б) създава се т. 11:
„11. водене на регистър по Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „клиничната и“ се заличават;
б) в т. 2 думите „клинична и“ се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. диагностична, консултативна, експертна и контролна дейност по трансфузионна
хематология“;
г) в т. 4 в края се добавя „и съответните
болнични отделения по трансфузионна хематология“;
д) в т. 6 в края се добавя „и на медицинския стандарт по трансфузионна хематология“;
е) в т. 7 думите „клиничната и“ се заличават;
ж) създава се т. 9:
„9. водене на регистър по Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националният център по хематология
и трансфузиология може да извършва съобразно съответните нормативни разпоредби
обучение по трансфузионна хематология на
студенти, специализанти и докторанти, както
и на медицински специалисти, работещи в
областта на трансфузионната хематология.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Районните центрове“ се
заменят с „Центровете“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 7. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 2 в края се добавя „в съответствие с
утвърдените разходи по Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година“;
б) в т. 3 в края се добавя „в страната и
чужбина“;
в) създават се т. 8 и 9:
„8. организира ефективното използване,
стопанисване и опазване на имуществото на
центъра;
9. предоставя в Министерството на здравеопазването ежегодно до края на януари
отчет за дейността на лечебното заведение
през изминалата календарна година, който
съдържа и анализ на финансовите показатели
на дейността на центъра.“
2. В ал. 2 след думите „кръст и“ се поставя
запетая и се добавя „планира и“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Структурата на центъра, в т.ч. и елементите є по чл. 6, ал. 5, и щатното разписание
на длъжностите се утвърждават ежегодно от
министъра на здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до
10 януари на текущата година. Предложение се
отправя и във всеки случай на необходимост
от промяна на структурата или длъжностното
щатно разписание на центъра.“
2. В ал. 3 думите „клиника и отделение“
се заменят с „отделенията“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 думите „заместник-директорите и“ се заменят със „задължително“, а
след думата „отделенията“ се поставя запетая
и се добавя „секторите“.
§ 10. Създават се чл. 15а, 15б, 15в и 15г:
„Чл. 15а. (1) Директорът на центъра се
атестира на всеки три години.
(2) Основните цели на атестирането са:
1. да се установи нивото на управленските
умения на директора и на необходимата му
за целта професионална квалификация;
2. да се оцени процесът на управление
и резултатите от него, в т. ч. постигнатото
и планирано подобряване на дейността на
центъра;
3. да се оцени изпълнението на функциите
и задачите, регламентирани в нормативните
актове и длъжностната характеристика на
директора.
(3) Атестирането се извършва в срок до два
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
(4) Атестирането се извършва от комисия,
определена от министъра на здравеопазването
за всеки конкретен случай.
(5) Председателят на комисията по ал. 4
уведомява директора на лечебното заведение
за деня на атестацията не по-късно от пет
работни дни преди нейното провеждане.
(6) Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно
въз основа на обективно установими факти
и обстоятелства и съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 15б. (1) Атестирането се извършва по
следните показатели:

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване
на: планиране, координиране и контрол на
дейността, реализиране на управленска програма и съответствието є с провежданата в
страната политика; оперативност; умения за
поставяне на цели и анализиране на резултати;
умения за работа в екип; борба с корупцията;
политика към външни потребители; получени
сигнали и жалби, свързани с дейността на
центъра; професионално развитие;
2. процеса на управление и резултатите от него, които включват оценяване на:
дейност – обем, качество и ефективност на
дейността на центъра, натурални и други
показатели, конкретен брой случаи по отделните видове дейности и др.; ефективност
на взаимодействието с държавни органи и
организации, имащи отношение към дейността
на центъра; ефективност на взаимодействието с други лечебни заведения, работещи в
областта на трансфузионната хематология;
своевременност, точност и изчерпателност на
отчетите до Министерството на здравеопазването; предприети конкретни инициативи
в посока подобряване дейността на центъра,
нововъведения с цел по-добро обслужване в
сравнение с предходния атестиран период;
3. изпълнение на функциите и задачите,
което включва оценяване на: познаване и
ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; състояние на човешките
ресурси; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо
поддържане и стопанисване на имуществото;
финансова политика.
(2) Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в ал. 1,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(3) Оценките по отделните показатели и
крайната оценка се вписват в атестационна
карта, която се подписва от членовете на
комисията и оценявания директор.
Чл. 15в. (1) Директорът, който не е съгласен
с определената оценка, има право да подаде
писмено възражение, като в него посочи мотивите за своето несъгласие.
(2) Възражението се подава до министъра
на здравеопазването в тридневен срок от
датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(3) Министърът на здравеопазването се
произнася по възражението в десетдневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно.
(4) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(5) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно,
се провежда ново атестиране в срок до един
месец от неговото решение.
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(6) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора на центъра.
Чл. 15г. (1) Министърът на здравеопазването може да прекрати с предизвестие по
чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с директор на център,
получил крайна оценка 1 „отрицателна“.
(2) При оценка 2 „неудовлетворителна“
министърът на здравеопазването може да
проведе междинно атестиране през следващата
календарна година при спазване на общите
правила, въведени с правилника.“
Преходна разпоредба
§ 11. Директорите на центровете се атестират по реда на правилника в срок до 31 май
2011 г., като председателите на съответните
атестационни комисии уведомяват директорите за деня на атестацията не по-късно от
десет работни дни преди нейното провеждане.
Министър: Ст. Константинов
1688

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения (ДВ, бр. 63 от 2000 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 5 след думите „определят
от“ се добавя „министъра на здравеопазването
по предложение на“.
§ 2. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 в края се добавя „в страната и
чужбина“.
2. В т. 3 в края се добавя „в съответствие с
утвърдените разходи по Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година“.
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. организира ефективното използване,
стопанисване и опазване на имуществото на
заведението;
10. предоставя в Министерството на здравеопазването ежегодно до края на януари
отчет за дейността на лечебното заведение
през изминалата календарна година, който
съдържа и анализ на финансовите показатели
на дейността на заведението.“
§ 3. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Структурата на заведението за психиатрична помощ, в т. ч. и елементите є по
чл. 6, ал. 5, броят на неговите легла и щатното
разписание на длъжностите се утвърждават
ежегодно от министъра на здравеопазването
по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари на текущата година.
Предложение се отправя и във всеки случай
на необходимост от промяна на структурата
или длъжностното щатно разписание на заведението.“
§ 4. Създават се чл. 23а, 23б, 23в и 23г:
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„Чл. 23а. (1) Директорът на заведение за
психиатрична помощ се атестира на всеки
три години.
(2) Основните цели на атестирането са:
1. да се установи нивото на управленските
умения на директора и на необходимата му
за целта професионална квалификация;
2. да се оцени процесът на управление
и резултатите от него, в т. ч. постигнатото
и планирано подобряване на дейността на
заведението;
3. да се оцени изпълнението на функциите
и задачите, регламентирани в нормативните
актове и длъжностната характеристика на
директора.
(3) Атестирането се извършва в срок до два
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
(4) Атестирането се извършва от комисия,
определена от министъра на здравеопазването
за всеки конкретен случай.
(5) Председателят на комисията по ал. 4
уведомява директора на лечебното заведение
за деня на атестацията не по-късно от пет
работни дни преди нейното провеждане.
(6) Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно
въз основа на обективно установими факти
и обстоятелства и съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 23б. (1) Атестирането се извършва по
следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване
на: планиране, координиране и контрол на
дейността, реализиране на управленска програма и съответствието є с провежданата в
страната политика; оперативност; умения за
поставяне на цели и анализиране на резултати;
умения за работа в екип; борба с корупцията;
политика към външни потребители; получени
сигнали и жалби, свързани с дейността на
центъра; професионално развитие;
2. процеса на управление и резултатите от
него, които включват оценяване на: дейността на лечебното заведение – обем, качество
и ефективност на дейността на заведението,
натурални и други показатели, конкретен брой
случаи, продължителност на лечението и др.;
ефективност на взаимодействието с държавни
органи и организации, имащи отношение към
дейността на лечебното заведение; ефективност
на взаимодействието с други лечебни заведения, имащи отношение към оказването на
медицинска помощ при пациенти с психични
заболявания; своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството
на здравеопазването; предприети конкретни
инициативи в посока подобряване дейността
на лечебното заведение, нововъведения с цел
по-добро обслужване в сравнение с предходния
атестиран период;
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3. изпълнение на функциите и задачите,
което включва оценяване на: познаване и
ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; състояние на човешките
ресурси; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо
поддържане и стопанисване на имуществото;
финансова политика.
(2) Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в ал. 1,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(3) Оценките по отделните показатели и
крайната оценка се вписват в атестационна
карта, която се подписва от членовете на
комисията и оценявания директор.
Чл. 23в. (1) Директорът, който не е съгласен
с определената оценка, има право да подаде
писмено възражение, като в него посочи мотивите за своето несъгласие.
(2) Възражението се подава до министъра
на здравеопазването в тридневен срок от
датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(3) Министърът на здравеопазването се
произнася по възражението в десетдневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно.
(4) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(5) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно,
се провежда ново атестиране в срок до един
месец от неговото решение.
(6) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора на лечебното заведение.
Чл. 23г. (1) Министърът на здравеопазването може да прекрати с предизвестие
по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда
трудовото правоотношение с директор на
заведение за психиатрична помощ, получил
крайна оценка 1 „отрицателна“.
(2) При оценка 2 „неудовлетворителна“
министърът на здравеопазването може да
проведе междинно атестиране през следващата
календарна година при спазване на общите
правила, въведени с правилника.“

Наредба за изменение на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно
или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм.,
бр. 111 от 2004 г., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г.,
бр. 60 от 2006 г. и бр. 100 от 2010 г.)

Преходна разпоредба
§ 5. Директорите на лечебните заведения
за стационарна психиатрична помощ се атестират по реда на правилника в срок до 31 май
2011 г., като председателите на съответните
атестационни комисии уведомяват директорите за деня на атестацията не по-късно от
десет работни дни преди нейното провеждане.
Министър: Ст. Константинов

§ 1. В чл. 1 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „задължителните изисквания към автогарите,
условията и реда за работа в тях“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 числата „1,5“ и „3,5“ се
заменят съответно с „3,5“ и „6“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „основно“ се заменя със
„средно“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„

§ 1. В приложението към член единствен ред

Р е с п и р а т о р е н Р 22.0 Неонатален респиратодистрес у новорен (дистрес) синдром
роденото
(Хиалинно-мембранна
болест)

се заличава.

“

Заключителни разпоредби
§ 2. В ал. 2 на параграф единствен от преходните разпоредби на Наредба № 34 от 2005 г.
за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за
заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.;
изм., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90
и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 7, 21, 63,
89 и 100 от 2010 г.) след думите „месец януари“
се добавя „и февруари“.
§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 февру
ари 2011 г.
Министър: Ст. Константинов
2022

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 95 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; изм. с
Решение № 219 от 2002 г. на ВАС на РБ – бр. 8
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.;
изм. с Решение № 1043 от 2003 г. на ВАС на
РБ – бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2006 г.)
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„(2) На успешно положилите изпита по ал. 1
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2). Удостоверението е безсрочно.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думата „ръководителя“ се заменя
с „изпълнителния директор“.
§ 4. Създават се чл. 6а и 6б:
„Чл. 6а. Освен в случаите по чл. 6 изискванията за професионална компетентност са
изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1
притежава удостоверение за професионална
компетентност, издадено по реда на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ,
бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.;
попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 и 46 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г.; изм.,
бр. 36 от 2007 г.; доп., бр. 73 от 2008 г.) или
от компетентен орган на държава – член на
Европейския съюз.
Чл. 6б. (1) Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена
постоянно и ефективно от лице, притежаващо
удостоверение за професионална компетентност.
(2) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по
чл. 6, ал. 2 или по чл. 6а, може да ръководи
транспортната дейност на не повече от две
лица по чл. 2, ал. 1.“
§ 5. В чл. 7 ал. 3 – 8 се изменят така:
„(3) Показателят „Фс“ се определя, както
следва:
капитал и/или банкова гаранция (K/G)
Фс = _________________________________________________________ ,
левова равностойлевова равностойност
ност на су мата в
на су мата в евро за
евр о з а п ърви а в всеки следващ авто
томобил през съотмобил през съответветната година
+ (n – 1) × ната година

където капиталът (К) е равен на размера
на собствения капитал (К1) минус размера
на невнесения капитал (К2), а „n“ е броят на
автобусите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще
извършва превозите; капиталът се определя по
данните от представения счетоводен баланс.
(4) Не е финансово стабилно по смисъла
на чл. 4, т. 3 лице, когато показателят за
оценка на финансовата стабилност е по-малък
от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има
задължения за данъци и осигурителни вноски
освен когато са отсрочени или разсрочени по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(5) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да е със срок не по-малък от една година;
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3. да не може да бъде променяна или
отменяна без предварително уведомяване
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“;
4. да е издадена от местна банка, притежаваща лицензия, издадена от Българската
народна банка за извършване на банкова
дейност по смисъла на Закона за кредитните
институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност
от компетентен орган на държава – член на
Европейския съюз.
(6) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:
1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;
2. при увеличаване на броя на автобусите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 извършва
превозите;
3. ежегодно.
(7) Финансовата стабилност се доказва чрез
представяне на справка (приложение № 3) с
приложени следните документи:
1. счетоводен баланс към последното число
на предходния месец;
2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;
3. удостоверение за липса на задължения
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(8) В случаите по ал. 6, т. 3 документите
по ал. 7 се представят в срок до 30 юни на
текущата година.“
§ 6. Член 8 се отменя.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „министъра
на транспорта и съобщенията“ се заменят с
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, а думите „началника на съответния РОДАИ“ се заменят
с „началника на съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“.
2. В т. 1:
а) в буква „б“ пред думата „удостоверение“
се добавя „копие от“;
б) в буква „г“ пред думата „свидетелство“
се добавя „копие от“;
в) в буква „д“ думата „удостоверение“ се
заменя с „копие от удостоверението“;
г) буква „ж“ се изменя така:
„ж) декларация за използваната гаражна
площ с точно указан адрес;“
д) създават се букви „з“ и „и“:
„з) копие от договора за назначаване на
лицето, което ръководи транспортната дейност;
и) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса
на труда за лицето, назначено да ръководи
транспортната дейност.“
3. В т. 2:
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а) в буква „а“ след думите „копие от“ се
добавя „част I на“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) копие от карта за допълнителен преглед
на автобус за превоз на пътници;“
в) в буква „в“ пред думата „договор“ се
добавя „копие от“;
г) буква „г“ се отменя;
д) в буква „д“ пред думата „документ“ се
добавя „копие от“;
е) в буква „е“ пред думата „документ“ се
добавя „копие от“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) В срок до 30 календарни дни
от подаването на заявлението министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по
чл. 9 и по чл. 7, ал. 7, в 30-дневен срок от
извършване на промяната на обстоятелствата
превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и
прави писмено искане за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на
вписване в него. Към искането се прилагат
документи, удостоверяващи промяната на
обстоятелства.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „лицензия“ се заменя с
„лиценз“.
2. В ал. 2 думите „лицензията е поименна“
се заменят с „лицензът е поименен“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът на лиценза се продължава за
нови 5 години, ако превозвачът е направил
писмено заявление за това в рамките на
30 календарни дни преди изтичане на срока
на валидност на лиценза. Към заявлението
се прилагат документите по чл. 9.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Лиценз не се издава в случаите,
когато:
1. заявлението не е окомплектувано с необходимите документи по чл. 9;
2. правата, произтичащи от издадения
лиценз на превозвача, са били прекратени
през последните две години на основание
чл. 11, т. 1, букви „а“, „в“ и „г“ от Закона за
автомобилните превози;
3. кандидатът не отговаря на някое от
изискванията по чл. 4.“
§ 11. Член 13 се отменя.
§ 12. В чл. 14 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

с писмена заповед отнема лиценза, когато е
налице някое от основанията, предвидени в
чл. 11 от Закона за автомобилните превози.“
§ 14. В чл. 16 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър
на моторните превозни средства към всеки
лиценз и издава удостоверение за обществен
превоз на пътници (приложение № 8) за всяко
превозно средство, включено в регистъра.
(2) Едно и също превозно средство може
да бъде вписано в регистъра само към един
лиценз.
(3) Отписване на автомобил от регистъра
на моторните превозни средства към лиценза
се извършва:
1. по заявление на превозвача, или
2. по решение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено
с документ по чл. 9, т. 2, букви „а“ и „в“.
(4) За отписване на автомобил в случаите
по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в
което посочва данните за превозното средство
и прилага удостоверението на автомобила за
обществен превоз на пътници.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът
е длъжен да представи удостоверението на
автомобила за обществен превоз на пътници в 14-дневен срок от уведомяването му за
решението.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „с влязла в сила присъда
от правото да упражнява превозна дейност“
се заменят с „по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно
превозно средство“.
2. Създава се т. 4.
„4. да отговаря на изискването за квалификация на водача.“
§ 17. Глава трета „Изисквания към автомобилите“ се отменя.
§ 18. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Всички лица по чл. 2, ал. 1
по автобусни линии задължително използват
автогарите и автоспирките по изпълнявания
маршрут и спазват установеното разписание“
се заменят с „При изпълнение на превози по
автобусни линии всички лица по чл. 2, ал. 1
и водачите задължително използват автогарите и автоспирките съобразно възложеното
им разписание“.
2. В ал. 2 след думата „случайни“ се добавя
„и специализирани“.
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§ 19. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и автоспирките“ се
заличават.
2. В ал. 3 думите „и автоспирките“ се
заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Собствениците на автогари определят
работно време на автогарата, през което се
извършват всички обявени услуги, с начало –
не по-късно от 15 минути преди заминаването
по разписание на първия за деня автобус, и
край – не по-рано от 15 минути след заминаването на последния за деня автобус.“
§ 20. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „престой на автобусите
между курсовете“ се заменят с „движение и
престой на автобусите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всяка автогара трябва да разполага със:
1. гише за предварителна и текуща продажба на билети;
2. гише за информация, на което може
да се обслужват и водачите при заверка на
пътните листове;
3. помещение за пътниците (чакалня) с
отопление и осигурени места за сядане;
4. помещение за приемане и съхраняване
на багаж;
5. тоалетна с мивка за пътници;
6. оборудвани с навеси сектори за тръгване
на автобусите;
7. обозначено място за спиране на пристигащи автобуси и слизане на пътниците;
8. площадка с твърда настилка (бетон,
асфалт или паваж) за движение и престой
на автобусите с нанесена пътна маркировка;
9. помещение за майки с деца с отопление
и осигурени места за сядане;
10. външен телефонен автомат, достъпен
и за трудноподвижни лица;
11. подемна п латформа и ли рам па за
придвижване на инвалидна количка, изпълнени съгласно изискванията за достъпност,
определени съгласно чл. 45 и 46 от Наредба
№ 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие
с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
(ДВ, бр. 54 от 2009 г.); рампата и подемната
платформа следва да осигуряват достъпа до
коридора между седалките на автобусите;
12. достъпни за трудноподвижни лица:
а) маршрут от улицата до автогарата и в
автогарата до автобуса;
б) зала за пътници;
в) гише за билети;
г) санитарен възел.“
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§ 21. В чл. 56, ал. 1 се създава изречение
второ: „След приключване на продажбата от
билетно гише билети се продават в автобуса
от член на екипажа.“
§ 22. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Собствениците на автоспирки
ги обозначават с пътен знак Д24 „Автобусна
спирка“, определен за сигнализиране на спирките с Наредба № 18 oт 2001 г. за сигнализация
на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73
от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54
от 2009 г.), и ги оборудват с двустранно или
тристранно заграден навес, места за сядане
и разписание.
(2) При качване на пътниците от автоспирки продажбата на билети се извършва
в автобуса – от водача, кондуктора, стюарда
или друг служител на превозвача.“
§ 23. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приемането на нови автогари от гледна точка на изискванията по тази наредба
или тяхната реконструкция се извършва от
комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, в състава на която вземат
у частие служители от областните отдели
„Контролна дейност – ДАИ“ и представители
на общината, на чиято територия се намира
автогарата.“
2. В ал. 2 след думите „решение за“ се
добавя „временно“.
§ 24. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между
лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие или учебно
заведение.
(2) Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а) , което
е съобразено с началото и края на работното
(учебното) време на клиента. Разписанието
е подписано от двете страни по договора за
превоз и е съгласувано с областния отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ по месторегистрация на превозвача.
(3) Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ съгласува разписанието по ал. 2
при подадени от клиента списък на превозваните лица съгласно договора и декларация,
че същите са негови работници, служители
или ученици.“
§ 25. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) При специализираните превози всеки
пътник трябва да има карта, издадена от
превозвача, по образец (приложение № 10),
удостоверяваща правото му да пътува. Картите са с размери 60 мм × 100 мм, с черни
букви на бял фон.“
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Превозвачът води отчет за броя на
предоставените на клиентите карти, техните
серия и номер за всеки договор.“
§ 26. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „почивки“ се добавя
„и прекъсванията в периодите на управление“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените
пътни листове с посочване на серия, номер,
дата на издаване на пътния лист, марка и
регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните
документи;“.
3. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. изготвя график за работата на водачите
и работен дневник;
6. не допуска извършването на превози по
автобусна линия под формата на специализиран превоз;
7. снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с карти за
разчитане на регистрираните от тахографите
данни, а за автобуси с аналогови тахографи – с
тахографски листове.“
§ 27. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „Гражданска отговорност
на превозвача“ се заменят със „Злополука на
пътниците“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република
България (при превози с лиценз на Общността
се изисква заверено копие от лиценза);“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност на пътното превозно средство и
карта за допълнителен преглед на автобуса;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);“.
5. Точка 8 изменя така:
„8. разписание за специализиран превоз;“.
6. Създава се т. 9:
„9. карта за квалификация на водача.“
§ 28. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „от пътна книжка (приложение № 12)“ се заменят с „по образец
(приложение № 11)“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. попълнена от превозвача пътническа
ведомост (приложение № 11а);“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 29. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 след думата „почивка“ се добавя
„и прекъсванията в периодите на управление“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените
пътни листове с посочване на серия, номер,
дата на издаване на пътния лист, марка и
регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните
документи;“.
3. Създават се т. 6, 7 и 8:
„6. изготвя график за работата на водачите
и работен дневник;
7. не допуска изпълнението на превози
по автобусна линия под формата на случаен
превоз;
8. снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с карти за
разчитане на регистрираните от тахографите
данни, а за автобуси с аналогови тахографи –
с тахографски листове.“
§ 30. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „Гражданска отговорност
на превозвача“ се заменят със „Злополука на
пътниците“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република
България (при превози с лиценз на Общността
се изисква заверено копие от лиценза);“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност на пътното превозно средство и
карта за допълнителен преглед на автобуса;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);“.
5. Създава се т. 9:
„9. пътническа ведомост за случаен превоз
(приложение № 11а);“.
6. Създава се т. 10:
„10. карта за квалификация на водача.“
§ 31. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „основно“ се заменя със
„средно“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На успешно положилите изпита по ал. 1
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
упълномощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 13). Удостоверението е безсрочно.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпитите за професионална компетентност се провеж дат от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, като
редът и начинът за провеждане на изпитите
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се определят от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 32. Създават се чл. 75а и 75б:
„Чл. 75а. Освен в случаите по чл. 75 изискванията за професионална компетентност са
изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1
притежава удостоверение за професионална
компетентност, издадено по реда на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен
превоз на пътници и товари или от компетентен орган на държава от Европейския съюз.
Чл. 75б. (1) Транспортната дейност на
лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална
компетентност.
(2) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по
чл. 75, ал. 2 или по чл. 75а, може да ръководи
транспортната дейност на не повече от две
лица по чл. 2, ал. 1.“
§ 33. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, т. 3“ се заменят
с „чл. 73, т. 3“.
2. Алинеи 3 – 8 се изменят така:
„(3) Показателят „Фс“ се определя, както
следва:
капитал и/или банкова гаранция (K/G)
Фс = _________________________________________________________ ,
левова равностойлевова равностойност
ност на су мата в
на су мата в евро за
евр о з а п ърви а в всеки следващ авто
томобил през съотмобил през съответветната година
+ (n – 1) × ната година

където капиталът (К) е равен на размера
на собствения капитал (К1) минус размера
на невнесения капитал (К2), а „n“ е броят на
превозните средства, с които лицето по чл. 2,
ал. 1 ще извършва превозите; капиталът се
определя по данните от представения счетоводен баланс.
(4) Не е финансово стабилно по смисъла
на чл. 73, т. 3 лице, когато показателят за
оценка на финансовата стабилност е по-малък
от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има
задължения за данъци и осигурителни вноски
освен когато са отсрочени или разсрочени по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
(5) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да е със срок не по-малък от една година;
3. да не може да бъде променяна или
отменяна без предварително уведомяване
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“;
4. да е издадена от местна банка, притежаваща лицензия, издадена от Българската
народна банка за извършване на банкова
дейност по смисъла на Закона за кредитните
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институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност
от компетентен орган на държава – член на
Европейския съюз.
(6) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:
1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;
2. при увеличаване на броя на автомобилите;
3. ежегодно.
(7) Финансовата стабилност се доказва чрез
представяне на справка (приложение № 3) с
приложени следните документи:
1. счетоводен баланс към последното число
на предходния месец;
2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;
3. удостоверение за липса на задължения
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(8) В случаите по ал. 6, т. 3 документите
по ал. 7 се представят в срок до 30 юни на
текущата година.“
§ 34. Член 77 се отменя.
§ 35. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „министъра на транспорта и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ и думите „началника на съответния РОДАИ“ – с „началника на съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
2. В т. 1:
а) в буква „б“ пред думата „удостоверение“
се добавя „копие от“;
б) в буква „г“ пред думата „свидетелство“
се добавя „копие от“;
в) в буква „д“ думата „удостоверение“ се
заменя с „копие на удостоверението“, а думите
„издадено от РОДАИ“ се заличават;
г) буква „ж“ се изменя така:
„ж) декларация за използваната гаражна
площ с точно указан адрес“;
д) създават се букви „з“, „и“ и „й“:
„з) копие от договора за назначаване на
лицето, което ръководи транспортната дейност;
и) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса
на труда за лицето, назначено да ръководи
транспортната дейност;
й) копие от договора за назначаване и
копие от удостоверението на консултанта по
безопасността при превоз на опасни товари – в
случай че лицето по чл. 2, ал. 1 извършва
превоз на опасни товари.“
3. В т. 2:
а) думите „за автомобилите“ се заменят
със „за превозните средства“;
б) буква „а“ се изменя така:
„а) копие от част I на свидетелството за
регистрация на превозното средство“;
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в) буква „б“ се изменя така:
„б) копие от валиден контролен талон
към знак за периодичен преглед за проверка
на техническата изправност на превозното
средство“;
г) в буква „в“ пред думата „договор“ се
добавя „копие от“;
д) буква „г“ се отменя;
е) в буква „д“ пред думата „документ“ се
добавя „копие от“;
ж) в буква „е“ пред думата „документ“ се
добавя „копие от“ .
§ 36. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. (1) В срок до 30 календарни дни
от подаването на заявлението министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по
чл. 78 и по чл. 76, ал. 7, в 30-дневен срок от
извършване на промяната на обстоятелствата
превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и
прави писмено искане за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на
вписване в него. Към искането се прилагат
документи, удостоверяващи промяната на
обстоятелства.“
§ 37. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „лицензия“ се заменя с
„лиценз“.
2. В ал. 2 думите „лицензията е поименна“
се заменят с „лицензът е поименен“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът на лиценза се продължава за
нови 5 години, ако превозвачът е направил
писмено заявление за това в рамките на 30
календарни дни преди изтичане на срока на
валидност на лиценза. Към заявлението за
преиздаване на лиценза се прилагат документите по чл. 78.“
§ 38. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „издадената лицензия е
била отнета“ се заменят с „издаденият лиценз
е бил отнет“.
2. Създава се т. 3:
„3. не са изпълнени изискванията по чл. 73.“
§ 39. Член 82 се отменя.
§ 40. В чл. 83 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 41. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
с писмена заповед отнема лиценза, когато е
налице някое от основанията, предвидени в
чл. 11 от Закона за автомобилните превози.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

§ 42. В чл. 85 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 43. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на
пътните превозни средства към всеки лиценз и
издава удостоверение за обществен превоз на
товари (приложение № 13а) за всяко превозно
средство, включено в регистъра.
(2) Едно и също превозно средство може
да бъде вписано в регистъра само към един
лиценз.
(3) Отписване на автомобил от регистъра
на моторните превозни средства към лиценза
се извършва:
1. по заявление на превозвача, или
2. по решение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено
с документ по чл. 78, т. 2, букви „а“ и „в“.
(4) За отписване на автомобил в случаите
по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в
което посочва данните за превозното средство
и прилага удостоверението на автомобила за
обществен превоз на товари.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът
е длъжен да представи удостоверението на
автомобила за обществен превоз на товари
в 14-дневен срок от уведомяването му за
решението.“
§ 44. В чл. 87 се създава т. 3:
„3. да отговаря на изискването за квалификация на водача.“
§ 45. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. организира труда на водачите, като
спазва изискванията относно времето за управление на превозното средство, прекъсване
и време за почивка съгласно Регламент (ЕО)
№ 561/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране
на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт,
за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85
и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (OB L
102, 11.4.2006 г., специално българско издание:
глава 05, том 08, стр. 214 – 226);“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените
пътни листове с посочване на серия, номер,
дата на издаване на пътния лист, марка и
регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните
документи;“.
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3. Създава се т. 6:
„6. изготвя график за работата на водачите
и работен дневник.“
§ 46. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. свидетелство за регистрация за всяко
от превозните средства, с които се извършва
превозът;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение на ППС за обществен
превоз на товари на територията на Република
България за всяко от превозните средства,
с които се извършва превозът (при превози
с лиценз на Общността се изисква заверено
копие от лиценза);“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);“.
4. Създава се т. 9:
„9. карта за квалификация на водача.“
§ 47. Създава се чл. 90а:
„Чл. 90а. (1) Контролът за техническата
изправност на пътните превозни средства,
с които се извършва обществен превоз на
пътници или товари, се осъществява чрез
технически проверки на пътя.
(2) Техническата проверка на пътя включва
един, повече от един или всички от следните
елементи:
1. визуа лна проверка на тех ническата
изправност на пътните превозни средства в
неподвижно състояние;
2. проверка за наличие на валиден знак за
преминат периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на пътното превозно
средство;
3. проверка на протокола от извършена
предишна проверка на пътя;
4. проверка за неизправности, обхващаща
един или повече елементи от посочените в
т. 6 от приложение № 16.
(3) Елементи, за които от знака за технически преглед или протокола за предишна
проверка се установява, че са проверявани
през предишните три месеца, не се проверяват отново, с изключение на случаите, когато
имат видим дефект или неизправност.
(4) Проверка на спирачните системи и на
емисиите на отработилите газове се извършва в съответствие с правилата, определени в
приложениe № 6А към чл. 31, ал. 2 и приложениe № 12 към чл. 8, ал. 5 от Наредба № 32
от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2001 г., бр. 32
от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от
2005 г.; изм. с Решение № 3641 от 2006 г. на
ВАС на РБ – бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 12 от 2007 г.; доп., бр. 53 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 98 от 2008 г.).
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(5) Резултатите от техническата проверка
на пътя се отразяват в протокол за проверка
на пътя (приложение № 16). Екземпляр от
протокола се връчва на водача на провереното
превозно средство срещу подпис.
(6) На всеки две години до 31 март Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията уведомява Европейската комисия за броя на проверените
пътни превозни средства по категориите,
определени в приложение № 16, и по месторегистрация, както и за проверените елементи
по т. 6 от същото приложение и установените
неизправности.
(7) За установени повреди или неизправности на чуждестранно превозно средство,
с което се извършва превоз на пътници или
товари, посочени в чл. 101, ал. 3 от Закона
за движението по пътищата, се уведомяват
компетентните органи на държавата – членка
на Европейския съюз, в която превозното
средство е регистрирано.“
§ 48. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думата „движение“ се заменя с
„движението“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 49. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. „Направление“ е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки
и дължина на участъка между тези спирки
най-малко 30 % от дължината на всяка от
линиите.“
3. Създават се т. 6 и 7:
„6. „Рампа“ е съоръжение за придвижване
на инвалидна количка при преодоляване на
височина.
7. „Подемна платформа“ е подвижно съоръжение за повдигане на обездвижена инвалидна количка.“
§ 50. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 4 от раздел А „Гражданско право“
се отменя.
2. В т. 4 от раздел В „Трудово и осигурително право“ след думите „AETR“ се допълва
„и с Регламент (ЕО) № 561/2006“.
3. В т. 4 от раздел Г „Данъчно право“ думите „данък печалба“ се заменят с „данъци
върху печалбата“.
4. Точка 5 от раздел Е „Достъп до пазара“
се отменя.
5. В т. 3 от раздел Ж „Технически стандарти
и аспекти на дейността“ думите „технически
преглед“ се заменят с „периодичен преглед за
проверка на техническата изправност на ППС“.
6. В т. 1 от раздел З „Пътна безопасност“
думите „сертификат за годност“ се заменят с
„карта за квалификация на водача“.
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§ 51. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 7, ал. 7

Справка за финансова стабилност
От .........................................................................................................................................................................................,
(трите имена)

управител на фирмата или професионално компетентно лице: ..........................................................................
...............................................................................................................................................................................................
с адрес – гр./с. ...................................................................................................................................................................,
служебен телефон:.............................................................................................................................................................
Код по БУЛСТАТ/ЕИК ..................................................................................................................................................
Лиценз № ...........................................................................................................................................................................
Информация за пътните превозни средства към
датата на справката:
№
по
ред

Идентификационен
№ VIN

Регистрационен №

Собствено

На
Под
лизинг наем

1.
2.
.....
брой
Собствени пътни превозни средства

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

Пътни превозни средства на лизинг

........

Пътни превозни средства под наем

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

Общо – n

........

Към справката прилагам следните изискуеми документи по Наредба № 33 от 1999 г.:
1. .............................
2. .............................
..................................
Дата:

........................................................................
(подпис на управителя или професионално
компетентното лице и печат на фирмата)“

§ 52. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2 се отменя.
§ 53. В приложение № 5 към чл. 9 се правят следните изменения:
1. Думите „Приложение № 5 към чл. 9, т. 1“ се заменят с „Приложение № 5 към чл. 9“.
2. Думите „МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА“ се заменят с „МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА“.
3. Думите „НАЧАЛНИК А НА РОДАИ“ се заменят с „НАЧАЛНИК А НА ОО „КД – ДАИ“.
4. Думата „издадена“ се заменя с „издаден“.
5. Навсякъде думата „лицензия“ се заменя с думата „лиценз“.
§ 54. В приложение № 6 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА“ се заменят с „МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА“.
2. Думата „настоящата“ се заменя с „настоящия“.
3. Думата „издадена“ се заменя с „издаден“.
4. Думата „валидна“ се заменя с „валиден“.
5. Думите „министър на транспорта и съобщенията“ се заменят с „министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
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§ 55. Приложение № 8 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 17, ал. 1

Серия ВП № ......................
холограмен
стикер

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА ППС ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Към ЛИЦЕНЗ № ...........................
ПРЕВОЗВАЧ: ......................................................................................................................
БУЛСТАТ: .....................................
ИЗДАДЕН НА: ..............................
ВАЛИДЕН ДО: ............................

печат

Изпълнителен директор: .......................
(подпис)
(гръб)

№ на шаси ...................................................
Регистрационен № ......................................
ППС:
Вид ...............................................................
Марка ..........................................................
Модел ..........................................................
Категория
Клас
Оборудван за превоз на трудноподвижни лица (да/не)
Удостоверението е неразделна част от документите, които водачът
следва да представя на контролните органи.
Серия ВП № ..................
“
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§ 56. В приложение № 10 към чл. 62 думите „чл. 62“ се заменят с „чл. 62, ал. 1“.
§ 57. Приложение № 11 към чл. 66, т. 7 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 66, т. 7
Фирма ………………………………………..
Разрешил излизането: ………………………………….
Адрес ……………………………………….... 		
(подпис, печат)
Тел. ……………… Факс ………………….
ПЪТЕН ЛИСТ
Серия . . . . . . № . . . . . . . .
Автомобил……………………………………….......................................................

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

(марка, модел) 		

(регистрационен № )

Водач I …….……………………………......………
Водач II …………….……………………….......….
Придружители: 1………………………………….
2. …...............….…………………………….
Издал пътния лист:…….……....................................................................…….…………………… / ……………… / ……………
(име, презиме, фамилия)

(дата)

(подпис)

Време на излизане от гаража (дата, час, мин.) .................................................................................................
Време на прибиране в гаража (дата, час, мин.) ...............................................................................................
Автомобилът е технически изправен.
Механик: ………................................……/……………….

Приех автомобила технически изправен.
Водач: ………….............................................……/………………..

Проба за алкохол. Общо здравословно
състояние – добро.

Водачът е годен да управлява.
Извършил проверката:
................................................................../.............................

(фамилия, подпис)

(фамилия, подпис)

(фамилия, подпис)

Километропоказател:
Краен ………………………..

Начален ..………………………

Приел и проверил пътния лист: ................................………………………………………….……/…….......….……/…………......….
(име, фамилия)

(дата)

(подпис)

Документи за превоза към пътния лист
Вид обществен превоз

Документи за превоза

1

2

.……………………………………….

…………………………………………

………………………………………..
(гръб)
Фамилия на
водача, изпълнител
на превоза

Маршрут
(от – до)

Тръгване
(ч. мин.)

Пристигане
(ч. мин.)

Престой
(ч. мин.)

Заверка

1

2

3

4

5

6

Бележки на контролните органи:

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

(подпис и печат на контролния орган)
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Упътване:
1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите.
2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо.
3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле „Документи за превоза към пътния лист“
се попълва, както следва:
3.1. При превози на пътници:
а) в колона 1 – „Превоз по автобусна линия“, а в колона 2 – „Разписание на линия …“, като се изписва наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание;
б) в колона 1 – „Специализиран превоз“, а в колона 2 – „Разписание за специализиран превоз по
линия …….“, като се изписва наименованието на линията;
в) в колона 1 – „ Случаен превоз“, а в колона 2 – „Пътническа ведомост за случаен превоз“ и
„Фактура за платен случаен превоз“.
3.2. При превози на товари в колона 1 се записва „Превоз на товари“, в колона 2 – „Товарителница
серия … № …..“.
4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи.
5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година.“

§ 58. Приложение № 12 към чл. 68, т. 1 се отменя.
§ 59. Приложение № 14 към чл. 89, т. 6 се отменя.
§ 60. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите „Лицензия“, „Лицензията“,
„ЛИЦЕНЗИЯ“, „лицензия“ и „лицензията“ се заменят съответно с „Лиценз“, „Лицензът“, „ЛИЦЕНЗ“, „лиценз“ и „лиценза“, и абревиатурата „РОДАИ“ се заменя с „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. Удостоверенията за професионална компетентност на ръководителите на транспортна
дейност за автомобилен превоз на пътници или товари на територията на Република България
по образец съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и приложение № 13 към чл. 75, ал. 2,
издадени до влизане в сила на тази наредба, се считат за безсрочни.
§ 62. Параграф 20 относно чл. 54, ал. 2, т. 10 влиза в сила три месеца след датата на обнародване на наредбата, а т. 11 и 12 влизат в сила една година след датата на обнародване на
наредбата в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
„Приложение № 9а
към чл. 61, ал. 2
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
Маршрут …………………................................................................................................…………………………………...............
(начален пункт – краен пункт)

Изпълнява се: …….........................................................................................…………………………………………....................
(период през годината и дни от седмицата, съгласно договора)

Разстояние
(км)

Час, минути
пристига

стои

тръгва

Места за
качване и
слизане на
пътници

Час, минути
пристига

стои

тръгва

Обща дължина ….…. км.
Средна техническа скорост..…км/ч.
Общо време за движение ……..ч.мин. Средна съобщителна скорост…..км/ч.
Общо време за пътуване ……..ч.мин.
І. Съгласувано с областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – ...................................................................
(подпис, печат)

ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № …../ ……….. г.,
сключен между:
Превозвач:
...........……………….............
(фирма, подпис и печат)

Клиент:
...............…………....…................…..
(наименованиe, подпис и печат)“
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„Приложение № 11а
към чл. 68, т. 2
……………………………..……….
(фирма на превозвача)
ПЪТНИЧЕСК А ВЕДОМОСТ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ
Към пътен лист серия ….. № ………..…. за дата ……………
1. Маршрут на превоза ……………………………………...........................................................................……………………………
(начален, междинен, краен пункт)

2. Дата и час на започване на превоза ……..……………………….
3. Списък на пътниците (име и фамилия)
1.

21.

41.

2.

22.

42.

3.

23.

43.

4.

24.

44.

5.

25.

45.

6.

26.

46.

7.

27.

47.

8.

28.

48.

9.

29.

49.

10.

30.

50.

11.

31.

51.

12.

32.

52.

13.

33.

53.

14.

34.

54.

15.

35.

55.

16.

36.

56.

17.

37.

57.

18.

38.

58.

19.

39.

59.

20.

40.

60.

Дата: ……………….................. г.
Съставил: ………………................................……………..
(име, фамилия, подпис)“
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„Приложение № 13а
към чл. 86, ал. 1

Серия ВП № ......................
холограмен
стикер

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА ППС ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Към ЛИЦЕНЗ № ...........................
ПРЕВОЗВАЧ: ......................................................................................................................
БУЛСТАТ: ......................................
ИЗДАДЕН НА: ..............................
ВАЛИДЕН ДО: ............................

печат

Изпълнителен директор: .......................
(подпис)
(гръб)

№ на шаси ...................................................
Регистрационен № ......................................
ППС:
Вид ...............................................................
Марка ..........................................................
Модел ..........................................................
Удостоверението е неразделна част от документите, които водачът
следва да представя на контролните органи.
Серия ВП № ..................
“

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

„Приложение № 16

към чл. 90а, ал. 2, т. 4
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРК А НА ПЪТЯ
№ ……………
1. Място на проверката ............................................................. дата ....................... начален час .....................

2. а) Национален код на МПС ......................................., Рег. № на МПС..........................................................,
б) Национален код на ремаркето / полуремаркето .................................., Рег. №......................................
Вид на пътното превозно средство/ състава от пътни превозни средства
а)
в)
д)
ж)

МПС от категория N1
МПС от категория N2
МПС от категория N3
Съчленено пътно превозно средство

б)
г)
е)
з)

МПС от категория M1 (между 5 и 8 пътници)
Автобус от категория М2 или М3
Ремарке от категория О3 или О4
Полуремарке от категория О3 или О4

3. а) Име и адрес на предприятието, извършващо превоза ..............................................................................
б) Националност на предприятието, извършващо превоза .............................................................................
в) Вид на превоза:
в.1) Превоз на пътници:
в.2) Превоз на товари:
а)
За собствена сметка
а)
За собствена сметка
б)
Специализиран
б)
Обществен международен
в)
Международен по редовна линия
в)
Обществен в България
г)
Международен случаен
г)
Опасни товари
д)
Совалков
е)
В България по редовна линия
ж)
В България случаен
4. Данни за превоза:
    а) Място на тръгване ............................................................................................................................................
    б) Място на пристигане .......................................................................................................................................
5. Име, фамилия и националност на водача ……………………………....………………………………..……………………………………
6. Контролни точки на ППС:
Оценка

Проверено

Непроверено

Неизправно

а) Спирачна уредба и елементи на спирачната уредба
б) Изпускателни тръбопроводи (видими дефекти)
в) Димност (при наличие на апаратура)
г) Отработени газове (при наличие на апаратура)
д) Цялост и прозрачност на обзорните стъкла
е) Кормилна уредба (видими дефекти)
ж) Светлини
з) Колела и гуми
и) Окачване (видими дефекти)
к) Шаси (видими дефекти)
л) Тахограф (монтиране и функциониране)
м) Ограничител на скоростта (монтиране и функциониране)
н) Течове на гориво и/или масло
о) № на стикера за ПТП на автомобила / влекача
п) № на стикера за ПТП на ремаркето / полуремаркето
Със знак „Х“ се маркират съответните полета.
7. Резултат от проверката – а)
установени; б)
неустановени неизправности
..........................................................................................................................................................................................
8. Време за управление, прекъсване и почивка (съгласно указанията) ...........................................................
9. Транспортни документи (съгласно указанията): а)

Редовни б)

Нередовни

10. Контролен орган, извършил проверката........................................................................................................“
1576
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-3
от 4 януари 2011 г.
На основание чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25,
ал. 4 от Закона за администрацията утвърждавам
Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу
болестите по животните през 2011 г. съгласно
приложението.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Министър: М. Найденов
Приложение
ДЪРЖАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

за задължителните мерки за профилактика и
борба срещу болестите по животните през 2011 г.
съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
1. ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА СРЕЩУ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
В тази програма са посочени схемите за профилактика и надзор на заразните заболявания с
цел гарантиране на благоприятен здравен статус
на отглежданите на територията на страната
животни.
Изпълнението на Държавната профилактична
програма гарантира опазването на здравето на
животните и здравето на хората от зоонози (болести, общи за човека и животните).
При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат през 2011 г. срещу
заразните болести на територията на Република
България, съгласно тази програма трябва да се
вземат под внимание следните обстоятелства:
– действащите нормативни документи: Закон
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Регламенти на Европейската общност и съответни
наредби за профилактика, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни заболявания;
– изискванията на Международния зоосанитарен код;
– одобрените за 2011 г. с решения на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на на ЕК програми
за надзор и ерадикация на определени заразни
заболявания, които се кофинансират от ЕС;
– одобрените от министъра на земеделието
и храните национални програми за надзор на
болестите през 2011 г.;

– Списъкът за общите мерки за борба със
заразните и паразитните болести по животните и
птиците по чл. 120 ЗВД, срещу които през 2010 г.
държавните ветеринарномедицински органи ще
провеждат задължителни профилактични и принудителни мероприятия;
– броя на животновъдните обекти, стада и
животни в населените места, влизащи в състава
на съответния ветеринарен участък;
– епизоотичния статус на животните в населените места, влизащи в състава на съответния
ветеринарен участък;
– въведените мерки за биосигурност на живот
новъдните обекти от собствениците;
– въведената технология за отглеждане на
различните видове и категории животни;
– наличието на обекти с епизоотично значение
и връзките между тях с други обекти с епизоотично значение;
– епизоотичната обстановка в съседните на
Република България страни и в останалите държави – членки на ЕС;
– епизоотологичната, епидемиологичната и
икономическата значимост на отделните инфекциозни болести.
2. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ФИН А НСИРА НИ ОТ РЕП У БЛИК А НСК И Я
БЮДЖЕТ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 3 ЗВД
2.1. Имунопрофилактични мероприятия
2.1.1. Ваксинация против антракс:
2.1.1.1. В стационарните за антракс селища се
извършва двукратна ваксинация – пролет и есен,
на всички говеда и еднокопитни над 3-месечна
възраст и овце и кози над двумесечна възраст.
2.1.1.2. В селища, в които е констатиран
антракс еднократно през последните 30 г., се
извършва еднократна ваксинация на говеда, овце
и еднокопитни при навършване на посочената
по-горе възраст.
2.1.1.3. Ваксинация на биволи, кози, свине и
еднокопитни в райони, свободни от антракс, се
извършва само при констатиране на заболяването
след писмено разрешение от ЦУ на НВМС.
Забележки:
1. Стационарно за антракс e селище и територията около него, в което през последните 30 г.
заболяването е констатирано най-малко два пъти.
2. Всички извършени ваксинации на едрите
и дребните преживни животни се въвеждат в
интегрираната информационна система на НВМС.
2.1.2. „Орална“ ваксинация на дивите свине
срещу класическа чума по свинете – НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и
ерадикация на КЧС, включваща и ваксинация на
дивите свине орално с „жива“ ваксина, щам „К“.
2.1.2.1. Дивите свине, обитаващи землищата
на общините, разположени в дълбочина 40 км
от държавната ни граница с Румъния, Република
Сърбия и Бивша Югославска република Македония, се ваксинират орално с „жива“ ваксина, щам
„К“. Извършват се три ваксинационни кампании
през февруари, юни и ноември с по две залагания
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на ваксиналните примамки през 10 – 14 дни.
Ваксиналните байтове се залагат от членовете
на ловно-рибарските сдружения и служители на
РУГ за съответните ловни площи под контрола
на официалните ветеринарни лекари, отговорни
за здравеопазването на съответните общини.
2.1.3. Ваксинация срещу Нюкясълска болест
(псевдочума) по птиците (кокошки, бройлери,
фазани, пуйки, спортни гълъби и гълъби за
представление).
Задължителна поголовна ваксинация срещу
Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците
(кокошки носачки, родителски стада и бройлери, фазани, пуйки и спортни гълъби и гълъби
за представление) се извършва на основание
чл. 5 от Наредба № 31 от 2005 г. за мерките за
профилактика, ограничаване и ликвидиране на
Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и
за условията и реда за прилагането им (обн., ДВ,
бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2006 г., бр.
64 от 2008 г. и бр. 8 от 2010 г.) във:
1. всички населени места, разположени в
десеткилометровата гранична зона по границата с Румъния, Република Сърбия и Република
Македония;
2. всички населени места, разположени в
петкилометровата зона около промишлени птицеферми;
3. всички населени места, разположени около
езера и резервати с мигриращи птици и „влажни
зони“;
4. всички промишлени птицеферми в страната, регистрирани като животновъдни обекти,
съгласно ЗВД;
5. ваксинация на еднодневни бройлери в
люпилните в страната, регистрирани като животновъдни обекти, съгласно ЗВД;
Забележка. Ваксинацията срещу Нюкясълска
болест (псевдочума) по птиците се извършва
само с регистрирани в страната „лентогенни“
ваксини, като в промишлените птицеферми и
в люпилните ваксината и манипулацията са за
сметка на собствениците им.
Ваксинацията по т. 1, 2 и 3 се извършва,
както следва:
а) пролетна: с „лентогенни“ ваксини – при
младите птици, след 15-ия ден от излюпването
съгласно указанията на фирмата производител;
б) есенна: реваксинация с „инактивирана“ ваксина – подрастващи и възрастни птици съгласно
указанията на фирмата производител.
Ваксинацията по т. 4 и 5 се извършва на
всички категории птици от ветеринарния лекар,
обслужващ птицефермата или люпилнята, съгласно одобрената от директора на съответната
РВМС схема, представена от собственика на
птицефермата или люпилнята, като може да се
използват и регистрираните в страната поливалентни ваксини.
Ваксинация на пуйки, пернат дивеч, отглеждан
във ферми, и гълъби:
1. пуйките се ваксинират със същите ваксини
и методи с двойни дози ваксина;
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2. пернатият дивеч, отглеждан във ферми (волиери), се реваксинира с ваксина „лентогенен“ щам
съгласно указанията на фирмата производител,
две седмици преди разселването му;
3. спортните гълъби и тези, предназначени за
състезания и изложби, се реваксинират с „инактивирана“ ваксина на 4-седмична възраст и се
реваксинират 4 до 6 седмици преди започване
на състезателния сезон или мероприятието, в
което ще участват.
За контрол на имунния статус на ваксинираните птици 15 – 20 дни след ваксинацията от
всяко стадо задължително се изследват от 20 до
40 кръвни проби за контрол на напрежението на
имунитета и контрол на извършената ваксинация.
Освен едновалентни ваксини срещу Нюкясълска болест (псевдочума) по птиците може да се
използват и комбинирани поливалентни ваксини,
регистрирани в Република България.
2.1.4. Бяс
2.1.4.1. Ваксинация при констатиран случай
на бяс – след лабораторно потвърждаване на
болестта бяс при животните в засегнатото населено място или в част от него задължително
се ваксинират всички кучета, котки и домашни
животни, излизащи на паша (съгласно чл. 17, т. 7
от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и
борба с болестта бяс по животните (ДВ, бр. 55 от
2002 г.). Извършената ваксинация се отразява в
интегрираната информационна система на НВМС.
Ваксинацията на домашните кучета по т. 3.1.29
се извършва съгласно изискванията на чл. 120,
ал. 4 ЗВД.
2.1.4.2. Ваксинаци я на лисиците – НВМС
изпълнява одобрена и кофинансирана от ЕК
Програма за орална ваксинация на лисиците.
Програмата обхваща разпространение с летателни
средства на ваксина на територията на областите
в Северна България, Софийска област, област
София-град, област Кюстендил, област Перник и
на част от област Бургас. На 1 кв. км се залагат
от 18 до 25 ваксинални примамки.
Забележка. При извършване на посочените
по-горе имунопрофилактични мероприятия от
държавния бюджет се заплаща само стойността на
ваксината и манипулацията. Всички консумативи – индивидуални игли, спринцовки, транспортни разходи и разходи по фиксиране на животните,
се заплащат от собствениците на животни, с
изключение на посочените при ваксинацията на
птици, отглеждани в промишлените птицеферми и
в люпилните, където всички разходи са за сметка
на собствениците. Залагането на ваксиналните
примамки против бяс по лисиците е за сметка
на държавния бюджет.
2.1.5. Идентификация на животните
2.1.5.1.1. Всички едри преживни животни,
разплодни свине в промишлените свинеферми и
всички свине в останалите ферми се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и) марка(и) съгласно
Регламент 1760/2000 и Директива 92/102.
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2.1.5.1.2. Всички дребни преживни животни
се идентифицират с индивидуална(и) ушна(и)
марка(и) и електронен чип под формата на ушна
марка или търбушен болус съгласно Регламент
21/2004.
2.1.5.1.3. Всички еднокопитни се идентифицират с паспорт и инжектируем електронен чип
съгласно Регламент 504/2008.
2.1.5.2. Брой на животните, подлежащи на идентификация през 2011 г. по видове, както следва:
2 .1. 5. 2 .1. Б р о й е д р и п р е ж и в н и ж и в о т ни – 300 000.
2.1.5.2.2. Брой д ребн и п реж и вн и ж и во тни – 3 000 000.
2.1.5.2.3. Брой свине – 1 000 000.
2.1.5.2.4. Брой еднокопитни – 225 000.
Свинете за угояване в промишлените свинекомплекси могат да се идентифицират с обща
ушна марка, носеща уникалния номер на живот
новъдния обект.
При извършване на масови имунопрофилактични и диагностични мероприятия в списъка
на стопаните (образец ЗЖ – 1) се вписва пълният идентификационен номер на третираното
животно.
2.1.5.3. Регистрацията и идентификацията на
пчелните семейства се извършва съгласно изиск
ванията на чл. 3 от Наредба № 27 от 2002 г. за
регистрация и идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 46
от 2008 г.).
2.2. Диагностични изследвания
2.2.1. Алергични диагностични изследвания:
2.2.1.1. Туберкулоза говеда
2.2.1.1.1. Еднократно интрадермално изследване на всички телета, навършили шестседмична
възраст през 2011 г.
2.2.1.1.2. Ед нок рат но и н т ра дерма л но изследване на всички говеда, които са показали
„неопределени“ реакции през 2010 г. съгласно
§ 2.2.5.2, буква „б“ и § 2.2.5.3.1, буква „б“ от
приложение № 2 на Наредба № 4 от 2010 г. за
здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни
(ДВ, бр. 23 от 2010 г.).
2.2.1.1.3. За говеда, отглеждани в стада, официално свободни от туберкулоза, периодът на
интрадермалните изследвания за туберкулоза се
определя от ЦУ на НВМС.
2.2.1.1.4. В стада с констатирана туберкулоза
по говедата изследванията се извършват съгласно
чл. 26, ал. 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и
другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
2.2.1.1.5. Еднократно интрадермално изследване на всички говеда, навършили 6-седмична
възраст, внесени в страната от трети страни, по
време на задължителната карантина.
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Забележка. Изследваненето по т. 2.2.1.1.5 се
заплаща от собственика на внесените говеда.
2.2.1.2. Туберкулоза свине – еднократна туберкулинизация на всички свине и прасета, които
се отглеждат съвместно с говеда, при които е
констатирана туберкулоза.
Всички свине, внесени в страната от трети страни, се изследват еднократно за туберкулоза през
втората половина на задължителната карантина,
като разходите са за сметка на собствениците им.
Извършените изследвания на говеда и свине
се отразяват в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.1.3. Туберкулоза птици (кокошки, пуйки,
фазани) – еднократна туберкулинизация на 10%
от изходните линии, прародителските и родителските стада, ако се отглеждат повече от един
яйценосен период.
Забележка. От държавния бюджет се заплаща
само стойността на диагностикума и манипулацията. Всички консумативи – игли за туберкулинизация, транспортни разходи и разходи по фиксиране
на животните, се заплащат от собствениците на
животни и други лица.
2.2.2. Клинични диагностични изследвания:
2.2.2.1. Американски гнилец по пчелите – прегледи:
2.2.2.1.1. Задължителни пролетни профилактични прегледи на пчелните семейства. Извършват
се от ветеринарномедицински специалисти или
пчелари проверители през периода от 1.04. до
10.05.2011 г. В случаи на неблагоприятни климатични условия за посочения период същият може
да бъде променян със заповед на генералния
директор на НВМС.
2.2.2.1.2. Задължителни есенни профилактични
прегледи на пчелните семейства. Извършват се
от ветеринарномедицински специалисти през
периода от 28.08. до 30.09.2011 г.
2.2.2.1.3. Проби при съмнение за гнилцови
заболявания се вземат от ветеринарен лекар,
като същите се придружават с писмо по утвърден образец (образец КЗЖ – 31) до съответната
лаборатория за изследване.
2.2.2.1.4. През останалата част от годината при
съмнение за възникване на гнилцово заболяване
или при повикване от собственика на пчелина
се извършва преглед от ветеринарен специалист
на пчелните семейства в пчелина съгласно чл. 7
от Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и
борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ,
бр. 78 от 2002 г.) и се взема и изпраща проба за
лабораторно изследване съгласно чл. 7, ал. 2 от
посочената наредба.
Забележка. От републиканския бюджет се
финансират извършените прегледи от ветеринарномедицинските специалисти, а извършените
прегледи от пчеларите проверители се финансират
от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, съгласно решение на ЕК от 17.08.2007 г.
2.2.2.2. Нозематоза по пчелите – задължителен
преглед и вземане на проби от подмора през периода от 1.04. до 15.05. на всички майкопроизводни
стопанства. Пробите се изпращат за изследване
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в НДНИВМИ – София. При липса на подмор
взетата проба съдържа 20 – 30 стари пчели (почерни и лъскави).
2.2.2.3. Екзотични забол явани я – шап по
чифтокопитните, шарка по овцете и козите,
чума по говедата, чума по дребните преживни,
африканска чума по свинете, син език, африканска чума коне – ежедневни клинични прегледи
в селищата, разположени близо до границата с
Република Турция, Република Гърция, Република
Македония, Република Сърбия и Румъния, при
влошаване на епизоотичната обстановка в тези
страни по отношение на посочените заболявания
и ежеседмични клинични прегледи в останалите
селища на страната, разпоредени със заповед на
генералния директор на НВМС.
2.2.2.4. Бяс – ежедневни клинични прегледи
през 14-дневния период на изолация на животните при съмнение за бяс съгласно чл. 10, т. 3
от Наредба № 23 от 2002 г. за профилактика и
борба с болестта бяс при животните.
2.2.3. Лабораторно-диагностични изследвания
2.2.3.1. Туберкулоза говеда, свине, птици и други
животни – лабораторно изследване на лимфни
възли, бял дроб, черен дроб и други вътрешни
органи, взети при диагностично и санитарно
клане или при съмнение за туберкулозна находка
по време на кланичния месопреглед при редовно
заклани животни.
Лабораторно-диагностичните изследвания за
туберкулоза се извършват съгласно методите,
посочени в чл. 26, ал. 1 от Наредба № 4 от 2010 г.
за здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
2.2.3.2. Спонгиформна енцефалопатия говеда
(СЕГ) – НВМС изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор и ерадикация на заболяването,
кофинансирана от ЕК, включваща:
2.2.3.2.1. Лабораторно изследване на мозъчен
ствол от следните категории ЕПЖ, които подлежат
на надзор, съгласно Инструкцията за надзора на
заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена със Заповед № РД 11-232 от 9.03.2009 г. на
генералния директор на НВМС:
а) здраво заклани ЕПЖ над 30-месечна възраст;
б) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, заклани по необходимост;
в) всички ЕПЖ над 24-месечна възраст, намерени болни при предкланичния преглед (намерени
болни преди клането);
г) всички умрели ЕПЖ над 24-месечна възраст;
д) всички съмнителни за спонгиформна енцефалопатия по говедата ЕПЖ от всички възрастови групи (показали клинични признаци,
сходни с клиничните признаци на заболяването
спонгиформна енцефалопатия).
Изследването на пробите по букви „а“, „б“, „в“
и „г“ се извършва чрез „бързи тестове“.
Изследванията на пробите по буква „д“ се
извършват съгласно Регламент 999/2001 на ЕС.
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Изследванията се извършват по Програмата
за надзор и ерадикация съгласно Регламент
999/2001 на ЕС.
2.2.3.2.2. Лабораторно изследване на месо от
глави за откриване на контаминация с мозъчна
тъкан.
Забележка. Всички получени резултати се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
2.2.3.3. Класическа чума по свинете – НВМС
изпълнява одобрена от ЕК Програма за надзор
и ерадикация на заболяването, която се кофинансира от ЕК и включва:
2.2.3.3.1. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване
на заболяването съгласно изискванията на чл. 4,
ал. 2 от Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (обн., ДВ, бр. 21 от 2007 г.;
изм., бр. 62 от 2007 г. и бр. 4 от 2010 г.).
2.2.3.3.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине в животновъдните обекти,
попадащи в 3- и 10-километровите зони при
ликвидиране огнище на заболяването.
2.2.3.3.3. Извършване на клинични обследвания на свиневъдните обекти и стада източнобалкански свине съгласно Програмата за надзор и
ерадикация на КЧС и въвеждане на резултатите
от попълнените чек-листове в електронната база
данни на НВМС.
2.2.3.3.4. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети от официалните ветеринарнарни лекари при редовно клане в месодобивните
предприятия от:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси;
– домашни свине, отглеж дани във ферми
тип „А“;
– стада източнобалкански свине и техните
кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
– проби от „заден двор“ се вземат само при
съмнение за заболяването.
2.2.3.3.5. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети на терена от регистрираните
ветеринарнарни лекари на ветеринарна практика
при извършване на клинични обследвания на:
– домашни свине, отглеж дани във ферми
тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните
кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
– домашни свине, отглеждани за собствена
консумация в „заден двор“ – само при съмнение
за заболяването.
2.2.3.3.6. Серологични и вирусологични изследвания за КЧС на проби, взети от умрели,
хронично болни и изоставащи в развитието си
прасета, отглеждани в свиневъдните ферми, и
стада източнобалкански свине при извършване
на клинично обследване и попълване на чеклиста. Броят на пробите се определя при 95%
достоверност и 10% разпространение на вируса
на КЧС съгласно приложение № 1 за определяне
броя на необходимите проби.
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2.2.3.3.7. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби, взети от
трупове на намерени умрели диви свине и от
отстреляни диви свине.
Методите за серологично и вирусологично
изследване за откриване на вируса на класическата чума по свинете са посочени в Решение
2002/106 на ЕК.
Забележки:
1. Всички получени резултати при изследваните домашни свине се въвеждат в интегрираната
информационна система на НВМС.
2. Всички получени резултати при изследваните диви свине се въвеждат в база данни на ЕК.
2.2.3.4. Бруцелоза говеда (Brucella abortus):
2.2.3.4.1. Еднократно серологично изследване
на всички говеда, навършили 12 месеца през
2011 г. и неизследвани през предходните години.
2.2.3.4.2. За говеда, от глеж дани в ста да,
официално свободни от бруцелоза, периодът на
лабораторните изследвания се определя от ЦУ
на НВМС.
2.2.3.4.3. Двукратно серологично изследване
на всички абортирали крави – непосредствено
след аборта и 15 – 20 дни след това.
2.2.3.4.4. Бак териологично изследване на
всички абортирани фетуси или мъртвородени
телета съгласно изискванията на чл. 38, т. 1 от
Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания
към говеда и свине при транспортирането им
между Република България и другите държавичленки на Европейския съюз, и за определяне
на здравния статус на районите и обектите, от
които произхождат тези животни.
2.2.3.4.5. Еднократно серологично изследване
на всички мъжки разплодни животни в центровете за изкуствено осеменяване.
2.2.3.4.6. Двукратно серологично изследване
на всички внесени в страната говеда от трети
страни по време на задължителната карантина.
2.2.3.4.7. Серологични изследвания през 3
месеца на всички едри преживни животни и
еднокопитни в населените места с констатирана
бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват по
методи, посочени в приложение № 3 от Наредба
№ 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда
и свине при транспортирането им между Репуб
лика България и другите държави – членки на
Европейския съюз, и за определяне на здравния
статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.4.6 се заплаща от
собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.5. Бру целоза овце и кози (Br ucella
melitensis):
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2.2.3.5.1. Еднократно серологично изследване
на всички женски индивиди, достигнали разплодна
възраст (полова зрялост или даващи мляко), в
граничните общини с Република Гърция, Репуб
лика Македония и Република Сърбия.
За останалата част на страната:
2.2.3.5.2. От всяко сборно стадо, отглеждано в
селище, в което има по-малко от 50 бр. женски
индивиди в репродуктивна възраст, се вземат
проби за серологично изследване от всички животни от стадото.
2.2.3.5.3. От всяко сборно стадо, отглеждано
в селище, в което има повече от 50 бр. женски
индивиди в репродуктивна възраст, за серологично
изследване се вземат 25% от броя на женските
индивиди достигнали разплодна възраст (полова
зрелост или даващи мляко) от всяко стадо.
2.2.3.5.4. Всички некастрирани мъжки разплодни животни на възраст над 6 месеца.
2.2.3.5.5. Двукратно серологично изследване на
абортирали овце и кози при масови аборти – непосредствено след аборта и 15 – 20 дни след това,
съгласно чл. 5, т. 5, буква „б“ от Наредба № 28 от
2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по
овцете и козите (ДВ, бр. 99 от 2000 г.).
2.2.3.5.6. Бактериологично изследване на абортирани фетуси при масови аборти или мъртвородени агнета и ярета съгласно чл. 5, т. 5, буква
„в“ от Наредба № 28 от 2000 г.
2.2.3.5.7. Двукратно серологично изследване
на всички внесени в страната овце и кози от
трети страни над 6-месечна възраст по време на
задължителната карантина.
2.2.3.5.8. Серологични изследвания през 3
месеца на всички дребни преживни животни в
населените места с констатирана бруцелоза.
Серологичните и бактериологичните лабораторно-диагностични изследвания се извършват
на взети кръвни или млечни сборни проби по
методите, посочени в чл. 12 от Наредба № 28 от
2000 г. и приложение № 4 от Наредба № 52 от
2006 г. за здравните изисквания към овце и кози
при придвижването или транспортирането им
между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат,
и допълнителните гаранции за здравния статус
на тези обекти.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.5.7 се заплаща от
собственика на внесените овце и кози.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.6. Бруцелоза свине (Brucella suis) – еднократно серологично изследване на 20% от свинете-майки и всички собствени ремонтни прасета в
промишлените свинекомплекси и свинефермите.
2.2.3.6.1. Двукратно серологично изследване
на всички нерези.
2.2.3.6.2. Изследване на свинете майки преди
заплождането им.
2.2.3.6.3. Двукратно изследване през 15 дни на
абортиралите свине.
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2.2.3.6.4. Бактериологично изследване на абортирани фетуси и мъртвородени прасета.
2.2.3.6.5. Еднократно изследване по време на
задължителната карантина на всички внесени в
страната, предназначени за разплод свине.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.6.5 се заплаща от
собственика на внесените свине.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
3. Серологичните и бактериологичните изследвания се извършват по методи, посочени в
глава 2.6.2 в Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното
бюро по епизоотии (издание 2006 г.).
2.2.3.7. Заразен епи ди дими т по кочовете
(Brucella ovis) – двукратно серологично изследване
на всички предназначени за разплод кочове – 2
месеца преди случната кампания и 30 дни след
приключването є. Положително реагиралите
кочове се изколват или кастрират под контрола
на официален ветеринарен лекар, като за извършените мероприятия се съставя протокол.
Серологичното изследване за заразен епидидимит по кочовете се извършва съгласно методите, посочени в глава 2.7.9 на Ръководството за
стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Еднократно серологично изследване по време
на задължителната карантина на всички внесени
в страната предназначени за разплод кочове от
трети страни. Изследването се заплаща от собственика на внесените кочове.
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.8. Ензоотична левкоза по говедата
2.2.3.8.1. Еднократно серологично изследване
на всички говеда, навършили 12-месечна възраст
през 2011 г., които не са изследвани през предходните години, от ферми, категоризирани в I група.
2.2.3.8.2. Еднократно серологично изследване на всички говеда на възраст над 12 месеца,
които при изследванията в предходните години
са показали отрицателен резултат, от ферми,
категоризирани в I група.
2.2.3.8.3. Всички говеда с положителни резултати от изследването задължително се изключват
от разплод и се насочват за клане. В случай че
положителните говеда са бременни, се изчаква
тяхното отелване.
2.2.3.8.4. Всички телета, родени от положителни за ензоотична левкоза крави, се угояват и се
насочват за клане. Изключение от това правило
се прави само за телета, родени от положителни
крави, в случай че от момента на отелването
телето е отглеждано отделно от неговата майка и
е изхранвано с мляко от отрицателна за левкоза
крава или с млекозаместители.
2.2.3.8.5. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над 12-месечна възраст, внесени
в страната от трети страни и предназначени за
разплод по време на задължителната карантина.
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Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.8.5 се заплаща от
собствениците на внесените говеда.
2. Изследванията се извършват на взети кръвни
или сборни млечни проби съгласно изискванията
на приложение № 4 от Наредба № 4 от 2010 г. за
здравните изисквания към говеда и свине при
транспортирането им между Република България
и другите държави – членки на Европейския съюз,
и за определяне на здравния статус на районите
и обектите, от които произхождат тези животни.
3. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.9. Скрейпи – НВМС изпълнява одобрена
от ЕК Програма за кофинансиране на надзора
и ерадикацията на заболяването, включваща:
2.2.3.9.1. Изследват се проби от мозъчен ствол
на следните категории ДПЖ, които подлежат на
надзор, съгласно Инструкцията за надзора на
заболяванията СЕГ и скрейпи по ДПЖ, утвърдена със Заповед № РД 11-232 от 9.03.2009 г. на
генералния директор на НВМС:
– заклани овце над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели овце над 18-месечна възраст;
– заклани кози над 18-месечна възраст, предназначени за човешка консумация;
– умрели кози над 18-месечна възраст;
– съмнителни за скрейпи овце и кози.
Изследванията се извършват чрез лабораторните методи, посочени в Регламент 999/2001 на ЕС.
2.2.3.9.2. При всеки констатиран положителен
случай на скрейпи се извършва допълнително
изследване за определяне на прион-протеиновия
генотип.
2.2.3.9.3. Изследване за определяне на генотипа
при различни породи овце.
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.10. Лептоспироза – серологични изследвания на 20% от кравите, всички нерези и 10%
от свинете в племенните и основните стада.
Забележки:
1. Серологичните изследвания за лептоспироза
се извършват съгласно методите, посочени в глава
2.1.9 на Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на Международното
бюро по епизоотии (издание 2009 г.).
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
2.2.3.11. Екзотични болести:
2.2.3.11.1. Шап по чифтокопитните животни
2.2.3.11.1.1. Лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване и в случай на
възникване на заболяването шап в съседни страни.
2.2.11.1.2. Лабораторно-диагностични изследвания на взети проби от дребни преживни животни
при изпълнение на Националната програма за
надзор на заболяването шап от животни, отглеждани в населените места в непосредствена близост
до границата с Република Турция.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба
№ 17 от 2006 г. за мерките за профилактика,
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ограничаване и ликвидиране на болестта шап
по двукопитните животни и за условията и реда
за прилагането им (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.;
изм., бр. 79 от 2006 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.11.2. Син език – серологични и вирусологични изследвания съгласно програмата
за надзор на заболяването, одобрена от ЕК за
кофинансиране.
Серологичните и вирусологичните изследвания
се извършват по методи, посочени в Наредба
№ 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и
ликвидиране на болестта син език по преживните
животни (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм., бр. 79
от 2006 г. и бр. 4 от 2010 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.11.3. Чума по говедата, чума по дребните
преживни, шарка по овцете и козите, меди-висна
по овцете, артрит-енцефалит по козите, африканска чума по конете, африканска чума по свинете,
везикулозна болест по свинете и везикулозен стоматит – лабораторно-диагностични изследвания
при съмнение за заболяване.
Диагностичните изследвания за чума по говедата се извършват по методи, посочени в глава
2.1.15, за чума по говедата, по методи, посочени
в глава 2.7.11, за чума по дребните преживни, по
методи, посочени в глава 2.7.14, за шарка по овцете
и козите, по методи, посочени в глава 2.7.3/4, за
меди-висна и артрит-енцефалит от Ръководството
за стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.11.4. Западнонилска треска – серологични изследвания при съмнение за поява на
заболяването.
2.2.3.12. Ку-треска – сондажни серологични
изследвания на говеда, овце и кози в ендемичните
за заболяването райони, като процентът на пробите за изследване се определя от ЦУ на НВМС.
При констатиране на заболяването при хора
проби се вземат след разпореждане от ЦУ на
НВМС. В разпореждането се определя и процентът на пробите.
Серологичните изследвания за Ку-треска се
извършват по методи, посочени в глава 2.1.12
на Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2010 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.13. Инфекциозен ринотрахеит при говедата:
2.2.3.13.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби и двукратно
(през 6 месеца) вирусологично изследване на
проби от семенна течност на бици, отглеждани
в центровете за изкуствено осеменяване.
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2.2.3.13.2. Еднократно серологично изследване
на кръвни проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.13.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на НВМС.
2.2.3.13.4. Еднократно серологично изследване
на всички говеда над 6-месечна възраст, внесени
в страната от трети страни и предназначени за
разплод. Пробите се вземат по време на задължителната карантина.
Забележки:
1. Изследването по т. 2.2.3.13.4 се заплаща от
собственика на внесените говеда.
2. Всички резултати от извършените изследвания се въвеждат в интегрираната информационна
система на НВМС.
3. Изследванията се извършват по методите,
посочени в глава 2.4.13 на Ръководството за
стандарти за диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.14. Мукозна болест – вирусна диария по
говедата:
2.2.3.14.1. Двукратно (през 6 месеца) серологично изследване на кръвни проби от бици, отглеждани в центровете за изкуствено осеменяване.
2.2.3.14.2. Серологично изследване на кръвни
проби от регистрирани бици, използвани за извършване на естествено осеменяване.
2.2.3.14.3. Сондажни серологични изследвания
на кръвни проби, взети от племенни крави. Процентът на пробите се определя от ЦУ на НВМС.
Серологичните и вирусологичните изследвани я се извършват по методи, посочени в
глава 2.4.8 на Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.15. Псевдочума (Нюкясълска болест) по
птиците:
2.2.3.15.1. Изследват се по 20 – 30 кръвни проби
от всяко стадо птици, отглеждани в промишлените
птицеферми, 20 – 25 дни след всяка проведена
ваксинация за контролиране напрежението на
имунитета.
Забележка. Стойността на лабораторните изследвания за контролиране на имунния титър е
за сметка на собствениците на промишлените
птицеферми.
2.2.3.15.2. Изследват се по 5 – 10 кръвни проби
от птици, отглеждани във:
– личните дворове, отстоящи в радиус до 5
км от промишлените птицеферми;
– населените места, разположени в 10-километровата гранична зона по границите с Румъния,
Република Македония и Република Сърбия.
2.2.3.15.3. Вирусологични изследвани я на
различни категории птици (от кокошия вид и
от водоплаващите) за наличие на вируса на Нюкясълска болест съгласно Програмата за надзор
върху здравния статус на стадата и разпространението на вируса на псевдочумата по птиците
чрез вземане на клоакални и трахеални проби.
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2.2.3.15.4. Патологоанатомични, вирусологични
и серологични изследвания на проби от птици
при съмнение за заболяване.
2.2.3.16. Салмонелоза по птиците и свинете – НВМС изпълнява одобрени от ЕК многогодишни програми за кофинансиране на надзора на
заболяването при различните видове и категории
птици и свине, включващи:
А) Салмонелоза птици
2.2.3.16.1. Извършване на ежегоден контрол
при кокошки носачки съгласно Регламент (ЕО)
№ 1168/2006:
Проби от птичите стада от кокошки носачки
се вземат по инициатива на собственика и от компетентния орган – официален контрол (НВМС):
А. Вземане на проби от собственика за самоконтрол:
Вземане на проби по инициатива на собственика се осъществява най-малко на всеки
15 седмици от всяко отделно стадо. Вземане на
проби се извършва на:
– еднодневна възраст на птиците;
– 4-седмична възраст;
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– възраст 24 ± 2 седмици при възрастните
птици;
– две седмици преди клане.
Б. Вземане на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява най-малко:
– две седмици преди пронасяне на птиците;
– веднъж годишно в едно птиче стадо за година
за стопанство с най-малко 1000 птици;
– две седмици преди клане;
– на възраст 24 ± 2 седмици за птичи стада,
отглеждани в сгради, където е била открита
салмонела при предишно птиче стадо;
– при всеки случай на съмнение за инфекция
със Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium
в резултат от епидемиологично разследване на
избухване на епидемия, причинена от храна, в
съответствие с чл. 8 от Директива 2003/99/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета;
– във всички птичи стада на стопанството
в случай на откриване на Salmonella enteritidis
или Salmonella typhimurium в едно птиче стадо
на стопанството;
– в случаи, когато НВМС счита това за подходящо.
Вземането на проби по инициатива на собственика или оторизирано от него лице може да
бъде заменено с вземане на проби от официалните
ветеринарни лекари.
2.2.3.16.2. Извършване на ежегоден контрол
при развъдни стада птици съгласно Регламент
(ЕО) № 1003/2005 и Регламент (ЕО) № 213/2009:
Пробите трябва да обхванат всички птицевъдни стопанства за развъждане от кокошия вид с
най-малко 250 възрастни птици.
Проби от птичи стада трябва да бъдат взети
от собственика на стопанството или от оторизиран негов представител и от компетентния
орган (НВМС).
А. Проби, взети от собственика на стопанството или от оторизиран негов представител:
Вземането на проби трябва да се осъществява
на всеки две седмици от люпилнята.
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Вземането на проби от птицеферми се осъществява две седмици преди клане или продажба
на птиците.
Б. Вземането на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява:
– проби от люпилнята се вземат на всеки 16
седмици;
– проби от фермата се вземат, както следва:
1. четири седмици след преместване във фазата за носене;
2. към края на фазата на носене, но не по-рано от 8 седмици преди края на производствения
цикъл;
3. по време на производството, по всяко време,
отдалечено достатъчно от вземанията по т. 1 и 2;
пробите трябва да обхванат всеки производствен
сектор: родители, прародители и елит.
Когато в люпилнята се открие салмонелоза,
се вземат допълнителни проби от стопанството
за потвърждение. Лабораторията съобщава за получените резултати в Дирекция „Здравеопазване
на животните“ към НВМС.
2.2.3.16.3. Извършване на ежегоден контрол при
пуйки за разплод и угояване съгласно Регламент
(ЕО) № 213/2009 и Регламент (ЕО) № 584/2008:
Пробите трябва да обхващат всички птичи
стада пуйки за разплод и за угояване, които се
отглеждат в Република България.
2.2.3.16.3.1 Вземане на проби от собственика
на стопанството или от оторизиран негов представител.
А. Вземането на проби от стада от пуйки за
угояване и разплод се извършва в съответствие
с чл. 5, § 3 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 в
рамките на 3 седмици преди транспортирането
на птиците в кланици.
Резултатите остават валидни максимум 6
седмици след вземането.
Птиците не могат да бъдат транспортирани за
клане, докато не бъдат получени резултатите от
лабораторното изследване за салмонела.
Б. Проби от стадата от пуйки за разплод се
вземат най-малко:
1. при подрастващите птици:
– на еднодневна възраст;
– на възраст 4 седмици;
– две седмици преди преместването във фазата
на носене или в полога;
2. при възрастните птици:
– най-малко всяка трета седмица по време на
период на снасяне; пробите се вземат от фермата
или люпилнята.
2.2.3.16.3.2. Вземане на проби от компетентните
органи най-малко:
– веднъж годишно във всички стада с наймалко 250 възрастни пуйки за разплод на възраст
между 30 и 45 седмици от всички стопанства;
пробите се вземат от фермата или люпилнята;
– веднъж годишно в птицеферми с елитни
птици, пра-прародители и прародители за разплод;
пробите се вземат от фермата или люпилнята;
– всички стада в стопанствата в случай на
откриване на Salmonella Enteritidis или Salmonella
Typhimurium при проби, взети в люпилнята от
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собственика или в рамките на провеждания официален контрол, за да бъде разследван произходът
на заразяването;
– веднъж годишно всички стада в стопанствата
с най-малко 500 пуйки за угояване.
Проби задължително трябва да бъдат взети в
следните случаи:
– от всички стада във фермата, ако едно стадо
е показало положителен резултат за Salmonella
Enteritidis или Salmonella Typhimurium при проби,
взети от собственика за целите на самоконтрола,
освен ако месото от пуйките в стадата е предназначено за промишлена топлинна обработка
или друга обработка с цел унищожаване на
салмонелата;
– от всички стада в стопанството, ако едно
с та до е показа ло полож и т елен резул тат за
Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium
при предходната партида птици;
– при необходимост.
Вземането на проби за официален контрол
може да замени вземането на проби по инициатива на собственика.
2.2.3.16.4. Извършване на ежегоден контрол при
бройлери съгласно Регламент (ЕО) № 646/2007:
Проби от бройлери трябва да бъдат взети от
собствениците на стопанствата и от компетентния
орган (НВМС):
А. Проби, взети от собственика на стопанството или от оторизиран от него представител:
– в рамките на три седмици преди транспортирането на птиците в кланици.
Б. Вземането на проби от компетентния орган
за официален контрол се осъществява, както
следва:
– поне веднъж годишно в птицеферми с годишен оборот повече от 5000 птици;
– от трупове от бройлери в кланица – изследва
се цял труп веднага след охлаждане, но преди
по-нататъшна обработка чрез замразяване или
разфасоване;
– при необходимост.
Вземането на проби, извършвано от НВМС,
може да замести вземането на проби по инициатива на собственика на стопанството или от
оторизиран от собственика човек.
Б) Салмонелоза по свинете
2.2.3.16.5. Извършване на ежегоден бактериологичен контрол (проби се вземат на случаен
принцип след анализ на риска) от следните
категории:
– прасета за угояване – за изследване се взема
пакет от лимфни възли от тънките черва или
поне 5 индивидуални лимфни възела от тънките черва от всички избрани прасета; трябва да
бъдат събрани минимум 25 г лимфни възли без
мазнина или съединителна тъкан;
– прасета за разплод – за изследване се взема сборна проба пресни фекалии, които трябва
да бъдат взети от цялата ферма за разплодни
свине; сборната фекална проба трябва да бъде
минимум 25 г.
Забележки:
1. Изследванията се извършват съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември
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2003 г. относно контрола на салмонела и други
специфични агенти, причиняващи зоонози, които
присъстват в хранителната верига.
2. Пробите, взети за официален контрол от
компетентния орган или при съмнение за възникване на заболяване, се заплащат по чл. 120,
ал. 3 ЗВД. Пробите, взети от собственика или
оторизирано от него лице, са за сметка на собственика съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.
2.2.3.17. Инфлуенца (грип) по птиците – НВМС
изпълнява одобрена от ЕК Програма за кофинансиране на надзора над заболяването, включваща:
2.2.3.17.1. Серологични и вирусологични изследвания на проби, взети от домашни птици
от кокошeвия вид, от домашни водоплаващи,
от диви водоплаващи и от мигриращи птици, и
изискванията на Наредба № ДВ-103 от 2006 г. за
мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците.
2.2.3.17.2. Вирусологични изследвания на клоакални и трахеални проби. Броят на пробите се
определя, за да може да се открие дори и една
заразена птица при 10% разпространение на вируса
на инфлуенцата по птиците с 95% достоверност.
2.2.3.18. Кампилобактериоза при птици – бактериологично изследване за Campylobacter spp.
в трупове от бройлери, добити в кланици при
редовно клане, взети на случаен принцип след
анализ на риска.
Пробите се събират от слепи черва (цекуми)
с ненарушена цялост. Вземането на пробата се
извършва по време на клане на птиците.
Пробите се вземат на случаен принцип в
рамките на партидата (като се избягва първата
част на партидата, подлежаща на клане), но не
от последователни птици.
2.2.3.19. Сап – коне – двукратно серологично
изследване на всички регистрирани коне в Националната асоциация по коневъдство и Българската
федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за сап се извършват по методи, посочени в глава 2.5.11 на
Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE), (издание
2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.20. Инфекциозна анемия – двукратно
серологично изследване на всички регистрирани
коне в Националната асоциация по коневъдство
и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания за инфекциозна
анемия по конете се извършват по методи, посочени в глава 2.5.6 в Ръководството за стандарти
на диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.21. Американски гнилец по пчелите – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
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Лабораторно-диагностичните изследвания за
американски гнилец по пчелите се извършват по
методи, посочени в глава 2.2.2 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.22. Нозематоза пчели – лабораторно-диагностични изследвания на проби от подмора,
взети от майкопроизводни стопанства по време
на извършвания преглед.
2.2.3.23. Пебрина по бубите – лабораторнодиагностични изследвания на женските пеперуди
през есента и на яйцата след провокирано излюпване през април следващата година за наличие
на Нозема бомбицис. Задължително се изследват
производствените стопанства.
2.2.3.24. Антракс – лабораторно-диагностични
изследвания при съмнение за заболяване.
Лабороторно-диагонстичните изследвания
за антракс се извършват по методи, посочени
в глава 2.1.1 на Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.25. Бяс – лабораторно -диаг ност и чни
изследвания при съмнение за заболяване и при
контрол на орална ваксинация на хищници. За
контрол на оралната ваксинация се изследва кръвен трансудат от отстреляни лисици за наличие
на антитела и зъб за наличие на тетрациклинов
маркер, включен във ваксиналната примамка.
Лабораторно-диагностичните изследвания
за бяс се извършват по методи, посочени в
глава 2.1.13 на Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.26. Ехинококоза по кучетата – сондажни
лабораторно-диагностични изследвания.
2.2.3.27. Холера птици – лабораторно-диагностични изследвания при съмнение за заболяване.
Изследванията се извършват по методи, посочени
в глава 2.3.9 в Ръководството за стандарти на
диагностични тестове и ваксини на Световната
организация за здравеопазване на животните
(OIE) (издание 2009 г.).
2.2.3.28. Орнитоза птици:
2.2.3.28.1. Сондажни серологични изследвания на водоплаващи птици – до 20 – 30 проби
от стадо. Процентът на пробите се определя от
ЦУ на НВМС.
2.2.3.28.2. Серологично изследване на всички
внесени в страната екзотични птици.
Забележка. Изследването по т. 2.2.3.28.2 се
заплаща от собствениците на птиците.
2.2.3.29. Туларемия – сондажни серологични
изследвания в ендемични райони при съмнение
за възникване на заболяването. Процентът на
пробите се определя от ЦУ на НВМС.
Диагностичните изследвания се извършват
съгласно методите, посочени в глава 2.1.18 от
Ръководството за стандарти за диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIЕ) (издание
2009 г.).
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Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.30. Ауески по свинете – НВМС изпълнява
национална Програма за контрол и ерадикация
на болестта Ауески (БА) по свинете, включваща:
2.2.3.30.1. Вирусологични и серологични изследвания на проби, взети:
2.2.3.30.1.1. от официалните ветеринарни лекари при редовно клане в месодобивните предприятия от:
– домашни свине, отглеждани в промишлени
свинекомплекси и ферми тип „А“;
– стада източнобалкански свине и техните
кръстоски, отглеждани при пасищни условия;
2.2.3.30.1.2. от регистрираните ветеринарни
лекари на терена при спазване изискването за
95% достоверност на резултатите и 10% разпространението на заболяването при подрастващи и
угояване, 100% от нерезите и от свинете майки – при 95% достоверност на резултатите и 5%
разпространението на заболяването от:
– домашни свине, отглеж дани във ферми
тип „Б“;
– стада източнобалкански свине и техните
кръстоски, отглеждани при пасищни условия.
2.2.3.30.2. Вирусологични и серологични изследвания на свине при съмнение за възникване
на заболяването.
2.2.3.30.3. Изследване на кръвни серуми, взети
от отстреляни диви свине.
2.2.3.30.4. Вземане на органни проби (бели
дробове и тонзили) за вирусологични изследвания за БА от умрели свине и свине, показали
клинични признаци на заболяването или фетуси
при констатирани аборти.
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
2.2.3.31. Лабораторни изследвания на фуражни
проби за:
2.2.3.31.1. Контрол върху забраните за влагане
на преработени животински протеини във фуражи.
2.2.3.31.1.1. Комбинирани фуражи за наличие
на преработени животински протеини.
2.2.3.31.1.2. Комбинирани фуражи за наличие
на ди- и трикалциев фосфат, добит от животни.
2.2.3.31.1.3. Комбинирани фуражи за преживни
и свине за наличие на месо-костно брашно от
сухоземни животни.
2.2.3.31.1.4. Рибно брашно за наличие на преработени животински протеини от сухоземни
животни, ди- и трикалциев фосфат, добит от
животни.
2.2.3.31.2. Официален контрол върху безопасността на фуражите.
2.2.3.31.2.1. Токсикологични изследвания за
определяне на остатъци от:
– хлороорганични пестициди, ДДТ+деривати,
алдрин+диелдрин, линдан;
– фосфороорганични и карбаматни пестициди;
– наличие на тежки метали – олово, мед,
кадмий;
– арсен.
2.2.3.31.2.2. Микотоксикологични изследвания
за определяне на:
– афлатоксини В1;
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– зеараленон, ДОН, охратоксини, фумонизини.
2.2.3.31.2.3. Микробиологични изследвания за
наличие на патогенни микроорганизми.
2.2.3.31.2.4. Фармакологични и токсикологични
изследвания за неразрешени за определен вид
или категория животни фуражни добавки и на
забранени за употреба във фуражи лекарствени
субстанции.
При вземане на пробите от фуражи във връзка
с изпълнение на годишния инспекционен план за
официален контрол върху безопасност на фуражи
се спазват инструкциите, утвърдени от генералния
директор на НВМС.
3. ПРОФИЛ А КТИЧНИ МЕРОПРИ ЯТИ Я,
КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО
ЧЛ. 118, АЛ. 1 И СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ
ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ, СЪГ
ЛАСНО ЧЛ. 120, АЛ. 4 ЗВД
3.1. Имунопрофилактични мероприятия.
3.1.1. Ваксинация срещу лептоспироза по говедата – във ферми с установена лептоспироза и
в стационарните огнища се извършва двукратна
ваксинация на кравите през 10 – 15 дни 2 до 3
месеца след заплождането им с моноваксина L.
pomona. Телетата над 2 месеца в тези ферми се
ваксинират двукратно през 10 – 15 дни.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
3.1.2. Ваксинация срещу мукозна болест – вирусна диария – в неблагополучни за заболяването
кравеферми (при доказана инфекция) два пъти
годишно се ваксинират всички крави, както и
биците, собственост на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
3.1.3. Ваксинация срещу заразен ринотрахеит – в неблагополучни за заболяването кравеферми (при установена инфекция) два пъти
годишно се ваксинират всички крави, както и
биците, собственост на Изпълнителната агенция
по селекция и репродукция.
В свободни от заболяването стада внос на
говеда се допуска само при отрицателен серологичен резултат за заразен ринотрахеит.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
3.1.4. Ваксинация срещу колибактериоза по
телетата – прилага се в кравеферми с доказана
колибактериоза, причинена от Е.coli – щам К 99,
като кравите се ваксинират двукратно в напреднала бременност.
3.1.5. Ваксинация срещу салмонелоза по телетата – прилага се в кравеферми с доказана
инфекция, като се ваксинират всички новородени
телета над 10 дни.
3.1.6. Ваксинация срещу червенка по свинете – п ървата ваксинац и я се извършва на
90 – 120-дневна възраст 15 дни преди или 15
дни след прехвърлянето на прасетата в групата
за угояване. Свинете майки, ремонтните свине
и всички нерези се ваксинират през 6 месеца.
В стационарните за червенка огнища 15 – 20
дни след първата ваксинация и след това на всеки
4 месеца до изтичане на угоителния период или
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изпращането им за клане се извършва реваксинация на свинете. При възможност първата ваксинация в стационарните огнища се извършва с
инактивирана ваксина. Новозакупените прасета,
свине и нерези за разплод или свине за угояване
се ваксинират по време на карантинния период.
Петнадесет дни преди и 15 дни след ваксинацията от дажбата на свинете се изключват
медикаментозните премикси.
3.1.7. Ваксинация срещу болестта на Ауески
при свинете – съгласно одобрената и кофинансирана Програма от ЕК за контрол и ерадикация
на болестта Ауески (БА) по свинете се извършва „спешна“ ваксинация на поголовието свине,
отглеждани в съответните свиневъдни обекти
след получаване на положителни лабораторни
резултати при скрининговите изследвания по
следната схема:
– свине майки и нерези – на всеки 4 месеца;
– ремонтни свине – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, втора ваксинация – на
14-седмична възраст, и трета – на 6-месечна
възраст;
– свине – угояване – първа ваксинация – на
10-седмична възраст, и втора – на 14-седмична
възраст.
Използват се само „маркерни“ ваксини, регистрирани за употреба в страната.
3.1.8. Ваксинация срещу лептоспироза по
свинете – провежда се само в стационарните
огнища и застрашените стопанства с установен
причинител L. pomona и L. mitis. Ваксинират се
свинете майки (двукратно през 15 дни – на 30ия и 45-ия ден след заплождането) и нерезите на
всеки 6 месеца. Новозакупените свине и нерези
за разплод се ваксинират двукратно през 15 дни
преди изтичането на карантината.
3.1.9. Ваксинация срещу колибактериоза по
свинете – прилага се съобразно епизоотичното
състояние на стадото и указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.10. Ваксинация срещу салмонелоза по свинете – прилага се двукратно жива лиофилизирана
ваксина в стационарните огнища (една седмица
преди отбиването и 15 дни след отбиването на
прасетата).
3.1.11. Ваксинация срещу анаеробна дизентерия (некротичен ентерит) по свинете – извършва
се в стационарните огнища. Свинете майки се
ваксинират двукратно на 75 – 80- и 90 – 95-дневна
бременност.
Забележка. Разрешава се едновременно прилагане на ваксини срещу ТГЕ, колибактериоза
и анаеробна дизентерия в последната третина на
бременността. Едновременно могат да се прилагат
имунизации срещу червенка и Ауески, колибактериоза и анаеробна дизентерия. Ваксинацията
срещу червенка и Ауески се прилага едновременно
в средата на бременността на свинете. Срокът
от една ваксинация до друга се определя от вида
на прилаганата ваксина: срещу вирусни заболявания – 21 дни, а срещу бактериални – 14 дни.
3.1.12. Ваксинация срещу ентеротоксемия – еднократна ваксинация на всички овце и двукратно на всички агнета над 3-месечна възраст. В
стационарните огнища на некротичен хепатит
овцете се ваксинират с асоциирана ваксина за
ентеротоксемия С и D и некротичен хепатит.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

3.1.13. Ваксинация срещу заразна ектима по
овцете – прилага се в стационарни за болестта
стада на всички бременни овце, шилета и агнета
след отбиването.
3.1.14. Ваксинация срещу листериоза – еднократна ваксинация на овцете от октомври в
стационарните за заболяването селища.
3.1.15. Ваксинация срещу заразна агалаксия
по овцете и козите – еднократна ваксинация през
сухостойния период ежегодно, до пълно прекратяване на заболяването в стада с констатирано
заболяване.
3.1.16. Ваксинация срещу шаркодифтерит по
птиците – ваксинират се птиците от кокошовия
вид съгласно указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.17. Ваксинация срещу болестта на Марек – ваксинират се всички птици на еднодневна
възраст от кокошовия вид, които са предназначени за носачки.
При необходимост може да се извърши реваксинация на 18-ия ден.
3.1.18. Ваксинация срещу инфекциозен бурзит
(болестта на Гумборо) – ваксинират се птици от
кокошовия вид с жива ваксина по схема на фирмата – производител на ваксината, в зависимост
от нивото на майчините антитела на пилетата
и епизоотичната ситуация. Прародителските и
родителските стада се ваксинират преди прехвърляне в основно стадо с инактивирана ваксина
за осигуряване на пасивен имунитет на новоизлюпените пилета.
3.1.19. Ваксинация срещу инфекциозен бронхит – ваксинират се птици от кокошовия вид.
Първата имунизация се извършва с щам Н-120
на 1 – 5-дневна възраст с апарат „Флокс“ (спрей),
напивно, очно или назално. При необходимост
се извършва втора ваксинация със същия щам
3 – 4 седмици след първата. Трета ваксинация се
извършва след 6-седмична възраст за яйценосното и на 18-седмична възраст за бройлерното
направление с ваксина Н-52 по същите методи
на приложение.
Може да се използват и други регистрирани в
страната инактивирани моно- или комбинирани
ваксини.
Забележка. Не се препоръчва ваксинирането
с Н-52 като първа ваксинация, както и на територия, където има малки неваксинирани пилета
или бройлери.
За първа ваксинация се използва жива атенуирана ваксина, а за засилване на имунитета
срещу заболяването може да се използват и
инактивирани ваксини в комбинация с други
ваксини, регистрирани в България.
3.1.20. Ваксинация срещу инфекциозен ларинготрахеит – в зависимост от епизоотичната
обстановка се ваксинират подрастващите птици
от кокошовия вид, предназначени за родители
и носачки в стопанства, в които е установено
заболяването или са застрашени от поява и разпространението му. Първата ваксинация се прави
на 4 – 6-седмична възраст, а реваксинацията на
12 – 14-седмична възраст. Използват се само
регистрирани в страната живи ваксини.
3.1.21. Ваксинация срещу инфекциозен енцефаломиелит – ваксинират се задължително птиците
от кокошовия вид – изходни линии, прародители
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и родителски стада на 10 – 14-седмична възраст
съгласно указанието на фирмата – производител
на ваксината.
3.1.22. Ваксинация срещу холера – ваксинират
се птици (кокошки, пуйки, фазани и водоплаващи) с инактивирана ваксина от застрашени за
заразяване стада или такива, в които болестта
е установена.
3.1.23. Ваксинация срещу вирусен хепатит по
водоплаващите птици – ваксинацията се извършва с регистрирани в страната ваксини съгласно
указанията на фирмата – производител на ваксината.
3.1.24. Ваксинация срещу парвовироза по
водоплаващите птици (болест на Держи) – ваксинират се патици и гъски, предназначени за
родители, по схема: на 3 – 4-седмична възраст,
23 – 24-седмична възраст и преди всеки следващ яйценосен период. Гъските и патиците за
угояване се ваксинират в зависимост от епизо
отичната обстановка на 17-дневна възраст или
на 3 – 4-седмична възраст.
Забележка. Имунопрофилактичните програми,
прилагани във ферми, регистрирани като животновъдни обекти съгласно ЗВД, подлежат на
задължително ежегодно одобряване от директора
на РВМС, на чиято територия са разположени
птицефермите. При промяна на епизоотичната
обстановка и необходимост от извършване на
допълнителна ваксинация същата се съгласува
и одобрява от директора на РВМС.
3.1.25. Ваксинация срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип) и тетанус по конете – двукратна
базисна ваксинация с период между двете ваксини – минимум 30 дни и максимум 90 дни, с
периодични ваксинации само за инфлуенца (грип)
и ринопневмонит през всеки 6 месеца, където е
доказано заболяването, и еднократна – в незаразените стопанства.
В случаи на движение на коне от животновъдни обекти за участие в изложби, състезания и
други се извършва двукратна базисна ваксинация
и реваксинация на 6 месеца за инфлуенца.
Използва се посочената по-долу схема за различните категории:
Схема за ваксинация на еднокопитните животни срещу ринопневмонит, инфлуенца (грип)
и тетанус
• Кобили майки:
Запазва се текстът в т. 3.1.25, а в случаи на
бременност се извършва ваксинация с инактивирана базисна ваксина срещу ринопневмонит,
както следва:
I ваксинация – на 5-ия месец от бременността;
II ваксинация – на 7-ия месец от бременността;
III ваксинация – на 9-ия месец от бременността.
След раждането кобилите се ваксинират еднократно срещу тетанус и през 6 месеца с инактивирани ваксини (моно- или бивалентни) срещу
инфлуенца (грип) и ринопневмонит.
• Млади еднокопитни:
Задължителна базисна ваксинация, след което:
I ваксинация – на четвъртия месец от раждането се извършва първа ваксинация от базисната
ваксина срещу тетанус;
II ваксинация – на 6-ия месец от раждането се
извършва втора базисна ваксина срещу тетанус;
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III ваксинация – на 8-ия месец от раждането
се извършва първата от базисната ваксина срещу
ринопневмонит и грип с инактивирана ваксина;
IV ваксинация – на 9-ия – 10-ия месец от
раждането се извършва втора базисна ваксина
срещу ринопневмонит и грип.
След това ваксинацията продължава по схемата за възрастни коне с ежегодна ваксинация
с инактивирана бивалентна ваксина срещу грип
и ринопневмонит и отделно един път в началото на годината (първото тримесечие) срещу
тетанус. При младите женски животни, които
ще се използват за разплод, се прилага базисна
ваксинация за кобили майки и реимунизации
през 6 месеца до заплождане.
При п роп ускане на ваксинац и я та срещ у
инфлуенца (грип) на 6-ия месец ваксинацията
се извършва наново, като се започва с базисна
ваксинация.
• Възрастни коне, магарета, мулета и катъри:
Задължителна е базисна ваксинация срещу
грип и ринопневмонит (прилагане на две ваксини през 30 до 90 дни) с инактивирани ваксини
(моно- или комбинирана) срещу грип и рино
пневмонит по конете, с последващи ваксинации
през 12 месеца.
Всяка година се извършва и еднократна ваксинация срещу тетанус с предварителна базисна
ваксина.
Извършената ваксинация се отразява в интегрираната информационна система на НВМС.
Забележки:
1. На бременните кобили не се прилага ваксина
след 9-ия месец от бременността.
2. Извършените ваксинации се въвеждат в
интегрираната информационна система на НВМС.
3.1.26. Тетанус – коне – ваксинация на всички
коне над 4-месечна възраст с базисна ваксина
тетанус (от 30 до 90 дни между двете ваксинации)
и ежегодна ваксинация срещу тетанус без оглед
на възрастта.
Забележка. Извършените ваксинации се въвеждат в интегрираната информационна система
на НВМС.
3.1.27. Хеморагична болест по зайците – ваксинация на зайците във всички развъдни и стокови ферми.
3.1.28. Миксоматоза по зайците – ваксинация на зайците в неблагополучни и застрашени
зайцеферми.
3.1.29. Бяс – ваксинират се всички кучета.
Извършената ваксинация се отразява във ветеринарномедицинския паспорт на животните и
интегрираната информационна система на НВМС.
Забележка. Профилактичните мероприятия,
посочени в т. 3.1 на тази програма, се извършват
от ветеринарния лекар, обслужващ съответния
животновъден обект, след представена от собственика или упълномощено от него лице схема
или план и одобрени от директора на РВМС.
Използват се само лицензирани за употреба в
страната ваксини.
3.2. Пасивна имунопрофилактика
Прилагането на имунологични ветеринарномедицински продукти (серуми и гамаглобулини)
за пасивна имунопрофилактика не се финансира
от държавния бюджет.
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Използват се само регистрирани за употреба
в страната имунологични продукти.
Собствениците на животни или упълномощени
от тях лица ежемесечно писмено информират
официалния ветеринарен лекар на съответната
община за приложените имунологични продукти
и броя на третираните животни.
3.3. Диагностични изследвания
3.3.1. Заразен ринопневмонит и инфлуенца
(грип) по конете – двукратно серологично изследвание (през 6 месеца) на всички регистрирани
коне в Националната асоциация по коневъдство
и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глави 2.5.9 и 2.5.7 в Ръководството за стандарти на диагностични тестове и
ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
3.3.2. Вирусен артерит по еднокопитните – двукратно серологично изследване (през 6 месеца)
на всички регистрирани коне в Националната
асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.10 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
3.3.3. Дурин – еднократно серологично изследване на всички жребци и кобили в Националната
асоциация по коневъдство и Българската федерация по конен спорт.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.3 в Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
3.3.4. Заразен метрит по кобилите – еднократно
серологично изследване на кобилите, предназначени за възпроизводство.
Серологичните изследвания се извършват по
методи, посочени в глава 2.5.2 на Ръководството
за стандарти на диагностични тестове и ваксини
на Световната организация за здравеопазване на
животните (OIE) (издание 2009 г.).
3.3.5. Трихинелоза – задължителни изследвания при клане на свине и коне и на трупове на
отстреляни диви свине съгласно Регламент (ЕО)
№ 2075/2005.
3.3.6. Бруцелоза кучета (Brucella canis) – еднократно изследване на всички разплодни кучета
на МВР, МО, абортиралите, съмнителните за
заболяване и осиновените кучета в приютите.
Забележка. Всички резултати от извършените
изследвания се въвеждат в интегрираната информационна система на НВМС.
3.3.7. Болести по рибите:
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3.3.7.1. Вирусни заболявания по рибите – вирусна хеморагична септицемия, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична
некроза, пролетна виремия по шарана.
От рибовъдните ферми се вземат за изследване
проби, както следва:
• от пълносистемни пъстървови стопанства по
30 проби овариална и семенна течност по време
на размножителния период;
• от различни технологични групи риба:
– пъстървови стопанства – два пъти годишно
по 30 бр. риби през април – май и октомври – ноември при температура на водата не по-висока
от 10 – 12 °С;
– шаранови и есетрови стопанства – два пъти
годишно по 10 бр. риби с живо тегло над 500 г и
по 30 бр. зарибителен материал през април – май
и септември – октомври.
3.3.7.2. Бактериални и паразитни заболявания
по рибите – ренибактериоза, йерсиниоза, фурункулоза, миксозомоза, ихтиофтириоза.
Проби за лабораторно-диагностични изследвания се изпращат при повишаване на смъртността
над технологично допустимите норми.
3.3.8. Акароза по пчелите и малък кошерен
бръмбар – лабораторно-диагностични изследвания на 30 % от пчелните семейства, разположени
в 5-километровата зона на границата ни с Република Турция, Република Гърция, Република
Македония и Република Сърбия.
Лабораторно-диагностичното изследване се
извършва по методи, посочени в глава 2.9.1 на
Ръководството за стандарти на диагностични
тестове и ваксини на Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) (издание
2006 г.).
3.3.9. Казеозен лимфаденит – сондажни серологични изследвания на дребните и едрите
преживни животни, имали контакт с внесени в
страната овце.
3.4. Профилактика на паразитните болести
Противопаразитните мероприятия се провеждат за ограничаване и ликвидиране на паразитозите по селскостопанските животни и птици
с оглед намаляване на икономическите загуби.
Провеждането на мероприятия да се съобрази със сезонната динамика на паразитозите и
климато-географските особености на районите.
3.4.1. Хелминтози по свинете:
– дехелминтизация на свинете майки един
месец преди опрасване;
– противопаразитно третиране на отбитите
прасета 10 – 14 дни след сформиране на групите
подрастващи;
– обезпаразитяване на прасетата непосредствено преди прехвърлянето им в секторите угояване
и ремонтни;
– дехелминтизация на ремонтните прасета
през 45 – 60 дни.
3.4.2. Краста свине:
Двукратна дезакаризация през 7 дни на:
– свинете майки преди опрасването им;
– ремонтните прасета преди прехвърлянето
им в основно стадо;
– отбитите прасета 7 – 14 дни след прехвърлянето им в сектор подрастващи;
– нерезите на всеки три месеца;
– новозакупените карантинирани прасета,
свине майки и нерези;
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– прасетата за угояване 7 – 14 дни след пре
хвърлянето им в сектор угояване.
3.4.3. Крастни и иксодови кърлежи и други
ектопаразити при овце:
– в селищата и в стопанствата, където през
последните две години е констатирана краста,
да се провеждат двукратни изкъпвания през 7
дни пролет и есен, а на кочовете – преди и след
случната кампания;
– двукратно изкъпване на новозакупените
овце, агнета, шилета и кочове.
Използват се противокрастни средства в зависимост от лактационния период на животните. Не
се използват органофосфорни, хлорорганични и
карбаматни препарати при лактиращи животни,
а само препарати от групата на синтетичните
пиретроиди.
3.4.4. Пироплазмидози – дезакаризация на
овцете през 15 – 20 дни в периода юни – юли,
а на говедата май – ноември. В стационарните
пироплазмидозни огнища химиопрофилактика на
овцете през 15 – 20 дни с Беренил или Имизол.
3.4.5. Естроза овце:
– в стационарните огнища се провежда обезпаразитяване през юни, юли и началото на ноември;
– в стационарните огнища се извършва ранна
химиотерапия през октомври – ноември след прибирането на животните от паша и допълнително
лечебно третиране.
3.4.6. Хиподермоза говеда и кози – провежда
се химиотерапия през октомври – ноември.
3.4.7. Трематодози по преживните животни
(фасциолоза, парамфистоматоза и дикроцелиоза):
– еднократна профилактична дехелминтизация
в края на октомври и началото на ноември;
– в стационарните за фасциолоза селища – двукратно третиране на овцете: първото в края на
септември и началото на октомври с препарати,
действащи на младите фасциоли, и второто третиране през ноември. Еднократно пролетно третиране преди извеждане на животните на паша.
3.4.8. Мониезиоза:
– две до три преимагинални дехелминтизации на младите животни (агнета и ярета) през
25 – 30 дни в периода май – август;
– есенна дехелминтизация на всички овце и
кози през октомври – началото на ноември.
3.4.9. Стомашно-чревни и белодробни стронгилатози:
– двукратна дехелминтизация на младите
животни през юни – юли;
– есенно и пролетно профилактично третиране
на всички животни;
– профилактично третиране 15 дни след раждането на овцете майки срещу „спящите“ ларви.
3.4.10. Ех и нококоза к у чета – шес т к рат на
дехелминтизация на овчарските кучета през 60
дни, а на останалите – четирикратна през 90 дни.
Извършената дехелминтизация се отразява във
ветеринарномедицинския паспорт на животните и
интегрираната информационна система на НВМС.
3.4.11. Хелминтози по птиците:
– в личния двор дехелминтизация на птиците
срещу нематоди и тении през пролетно-есенния
сезон;
– в птицефермите с технология „подово“ отглеждане дехелминтизация на птиците и пилетата
след навършване на двумесечна възраст и преди
комплектуване на стадата за носачки.
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При фазаните дехелминтизация се извършва
по схема, утвърдена от ЦУ на НВМС.
3.4.12. Кокцидиоза птици:
– профилактични третирания и влагане на
регистрирани кокцидиостатици в комбинирани
фуражи за бройлери, подрастващи родители и
стокови носачки при спазване на ротационни и
„шатъл“ програми със спазване на изискванията
за карентните срокове и недопускане употребата
им при родители и стокови носачки;
– лечебно третиране с регистрирани кокцидиоцидни средства при заболяване;
– периодични изследвания на проби от фуражни смески за наличие на регистрирани кокцидиостатици съгласно нормативните изисквания
на НВМС;
– при производството на комбинирани фуражи с кокцидиостатици се спазват правилата
за безопасност и безвредност, включително и
недопускане на остатъчни количества в други
видове фураж;
„шатъл“ програма за смяна (ротация) на няколко кокцидиостатика през време на отглеждането
на една партида птици.
Забележки:
1. Да се спазват изискванията по отношение
на карентните срокове при прилагане на противопаразитните средства.
2. Да се извършва контрол на паразитния
статус на животните преди третиране и ефекта
от проведените дехелминтизации чрез изследване
на копропроби на 10 % от поголовието с оглед
развитието на антихелминтна резистентност.
4. ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕВАСТАЦИЯ
4.1. Девастация на околната среда
В зависимост от епизоотичната обстановка
се провеждат мероприятия за обезвреждане на
околната среда, химизация на биотопи, почистване на пасищата, хигиенизиране на водопои и др.
За борба с преносителите на трансмисивни
екзотични заболявания се използват за обработка
на биотопите на „векторите“ препарати с ларвицидно действие и „топъл“ и „студен“ аерозол за
унищожаване на възрастните насекоми.
НВМС поддържа резерв от инсектицидни препарати за борба с „векторите“ на трансмисивните
екзотични заболявания.
В животновъдните обекти ДДД мероприятия
се извършват в зависимост от технологията на
отглеждане, като се спазва принципът „всичко
пълно – всичко празно“.
В обявените огнища на заразни болести се
провеждат задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
предвидени в съответната наредба.
Дезинфекциите се контролират чрез вземане
на проби – смивки, които се изпращат за изследване в лаборатории, одобрени от ЦУ на НВМС.
4.2. Дератизации
Дератизациите се извършват съобразно предварително разработена програма, одобрена от
директора на РВМС, във всички животновъдни
обекти и в предприятия за добив, съхранение и
преработка на суровини и продукти от животински произход, фураж и фуражни компоненти,
ветеринарномедицински препарати.
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След извършването на дератизацията да се
поддържат постоянни отровни точки.
4.3. Дезинсекции
Дезинсекциите в животновъдните ферми,
фуражните заводи, предприятията за добив и
преработка на продукти от животински произход
(месокомбинати, кланици, колбасарници, мандри,
млекокомбинати, млекосъбирателни пунктове,
кожарски складове и предприятия, екарисажи и
др.) обхващат комплекс от мерки, насочени към
унищожаване на синантропните мухи във всичките им стадии на развитие. Те се провеждат по
предварително разработена програма от РВМС
на базата на извършени наблюдения относно видовия състав, фенологията и сезонната динамика
и в съответствие с технологичните особеностти
на обектите.
Забележки:
1. При възникване на заболяване от списъка
по чл. 118, ал. 1 ЗВД ДДД мероприятия и консумативите се заплащат от бюджета съгласно
чл. 120, ал. 3 ЗВД.
2. Профилактичните ДДД мероприятия се
договарят и заплащат от собствениците на обектите съгласно чл. 120, ал. 4 ЗВД.
1589

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-954
от 8 ноември 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пречупване на основен клон и съхнене на цялата
корона нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – летен дъб
(Quercus robur L.), обявен с Постановление № 1395
от 27.03.1950 г. на Министерския съвет, заведен
в Държавния регистър под № 205, намиращ се
в имот № 150035, местност Ганчовица, землище
с. Труд, община „Марица“, област Пловдив.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
1642

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-16
от 17 януари 2011 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс �����������������������
и ���������������������
установено несъответствие в изписването на отдели от лесоустройствен
проект от 2002 г. на ДЛ – Сливен, използван
при разширението на природен парк „Сините
камъни“, в заповедта по чл. 42, ал. 5 от Закона
за защитените територии, издадена от министъра
на околната среда и водите, и във връзка с писмо
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вх. № 04-00-25 от 04.01.2011 г. на министъра на
земеделието и храните допускам поправка на
очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-763
от 05.08.2002 г. (ДВ, бр. 86 от 2002 г.) на министъра на околната среда и водите за увеличаване
на площта на природен парк „Сините камъни“,
като в т. 1.1 от текста на заповедта числото „66“
да се чете „641“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
1643

Министър: Н. Караджова

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, призовава Милкана Иванова Мартин
с последен адрес в Република България София,
пл. Лъвов мост 1, ет. 3, да се яви в съда като
ответница по адм. дело № 1641/2010, образувано
по касационна жалба на управителя на „Областен
диспансер за психични заболявания със стационар – София-град“ – ЕООД, против Решение
№ 87 от 12.10.2009 г., постановено по адм. дело
№ 6199/2007 г. по описа на А дминистративния съд – София-град. Делото е насрочено за
04.04.2011 г. от 9 ч.
1634
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, призовава Десислава Иванова Кепенерова с последен адрес в Република България
София, пл. Лъвов мост 1, ет. 3, да се яви в съда
като ответница по адм. дело № 1641/2010, образувано по касационна жалба на управителя на
„Областен диспансер за психични заболявания
със стационар – София-град“ – ЕООД, против
Решение № 87 от 12.10.2009 г., постановено по
адм. дело № 6199/2007 г. по описа на Административния съд – София-град. Делото е насрочено
за 04.04.2011 г. от 9 ч.
1635
Върховният административен съд, пето отделение, призовава Мария Иванова Кепенерова
с последен адрес в Република България София,
пл. Лъвов мост 1, ет. 3, да се яви в съда като
ответница по адм. дело № 1641/2010, образувано
по касационна жалба на управителя на „Областен
диспансер за психични заболявания със стационар – София-град“ – ЕООД, против Решение
№ 87 от 12.10.2009 г., постановено по адм. дело
№ 6199/2007 г. по описа на А дминистративния съд – София-град. Делото е насрочено за
04.04.2011 г. от 9 ч.
1636
Върховният административен съд, пето отделение, призовава Апостол Иванов Кепенеров
с последен адрес в Република България София,
пл. Лъвов мост 1, ет. 3, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 1641/2010, образувано по
касационна жалба на управителя на „Областен
диспансер за психични заболявания със стационар – София-град“ – ЕООД, против Решение
№ 87 от 12.10.2009 г., постановено по адм. дело
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№ 6199/2007 г. по описа на А дминистративния съд – София-град. Делото е насрочено за
04.04.2011 г. от 9 ч.
1637
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Кирил Георгиев Димитров и Мария Георгиева Димитрова са оспорили Решение № 419 от
4.11.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и
интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка,
озеленяване и отдих, и правилата и нормативите
за прилагане на кв. Остромила – Беломорски,
Пловдив, в граници: север – жп линия – трасе на
бъдещия Sban, изток – западна граница на ПИ
101021, 101024, 101025 по КВС – землище Пловдив-юг, и землищна граница с община „Родопи“,
юг – южната регулационна линия на новопроектирана улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151,
150, 149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126,
123 до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от
о.т. 129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница
на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т.
52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и
сините линии, надписи със син и червен цвят и
корекции със зелен цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекциите с кафяв и зелен цвят
за част застрояване и корекции със зелен цвят в
правилата и нормативите за прилагане относно
поземлен имот с идентификатор 56784.533.363 по
кадастралната карта на Пловдив, съставляващ
парцел 253, масив 102, за което е образувано адм.д.
№ 2809 по описа на съда за 2010 г., XVIII състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. 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 следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2809/2010 е насрочено за
25.03.2011 г. от 9,30 ч.
1694
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ, че адм. д. № 7984 по описа на АССГ
за 2009 г., насрочено за 23.03.2011 г. от 10 ч., е
образувано срещу Решение № 241 от 16.04.2009 г.
на Столичния общински съвет за одобряване
на ПУП за м. Изток – част І и ІІ, в частта за
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имот пл. № 1458, в частта му, попадаща върху
УПИ ХІІІ, кв. 7 по плана на София, отреден за
ОЖС, по жалба на Петьо Христов Блъсков със
заинтересована страна Столична община чрез
отдел „Общинска собственост“. Съдът съобщава, че всички лица, които имат правен интерес
по смисъла на чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т. е., за които
обжалваният акт е благоприятен в оспорената
част (за УПИ ХІІІ, кв. 7), могат да поискат със
заявление да бъдат конституирани по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на страната на ответника.
1645
Административният съд – София-град, II отделение, 30 състав, призовава Мариета Георгиева
Найденова и Павлина Георгиева Данчева като
заинтересовани страни по адм.д. № 7103/2010,
образувано по жалба на Държавно предприятие
„Строителство и възстановяване“ против Заповед
№ РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (АГКК), в частта на заповедта, отнасяща
се до ПИ с идентификатор № 68134.4334.1516, с
административен адрес София, ул. Маестро Кънев. Делото е насрочено за 24.03.2011 г. от 10 ч.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
1674
Административният съд – София област, 7
състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че
е образувано адм.д. № 980/2010 по описа на съда,
което е насрочено за разглеждане на 13.04.2011 г.
от 14 ч. и по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-15-284 от 22.11.2010 г. на кмета на община
Долна баня, с която заповед на основание чл. 198,
ал. 1, т. 1 ЗУТ е наложена строителна забрана за
периода на създаване на ОУП на община Долна
баня, върху всички територии в община Долна
баня извън строителните граници на гр. Долна
баня и курорт Долна баня съгласно действащите
кадастрални и регулационни планове и КВС.
Конституирани страни по делото са: жалбоподатели: 1. „Голф клуб Ибър“ – АД, София, район
„Изгрев“, ул. А. П. Чехов 69, ап. 15, представлявано
от Кирил Радев Недев – изпълнителен директор,
и „Голф панорама“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
А. П. Чехов 69, ап. 15, представлявано от Елена
Минчева Рашкова – управител; административен
орган – кметът на община Долна баня, с адрес за
призоваване гр. Долна баня, ул. Търговска 134,
страна: Софийска окръжна прокуратура.
1646
Силистренският окръжен съд призовава Радка
Добрева Георгиева с последен адрес Силистра, ул.
Бойка войвода 10, ет. 3, ап. 6, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.03.2011 г. в 9,30 ч.
като ответница по адм. д. № 1/2010, заведено от
Ангел Георгиев Величов срещу заповед на заместник-кмета на Община Силистра. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1644
Ботевградският районен съд призовава Ваня
Тодорова Иванова, родена на 17.12.1961 г. и с
последна адресна регистрация София, ул. Бачо
Киро 43, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да
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се яви в съда на 17.03.2011 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 710/2007, заведено от Стаменка
Георгиева Георгиева от София. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1647
Ботевградският районен съд призовава Васко
Иванов Иванов с последна адресна регистрация
в София, ул. Бачо Киро 43, ет. 1, ап. 1, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.03.2011 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 710/2007, заведено от Стаменка Георгиева Георгиева от София.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1648
Ботевградският районен съд призовава Георги
Иванов Чалев с последна адресна регистрация
в София, ж.к. Младост 4, бл. 434, вх. 3, ет. 3,
ап. 75, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 17.03.2011 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 710/2007, заведено от Стаменка Георгиева Георгиева от София. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1649
Русенският районен съд, 9 гр. състав, съобщава на Рюстем Бозгейик, гражданин на Турция,
роден на 12.09.1979 г. в Турция, че срещу него е
заведено дело за развод от Гюназие Юсеинова
Бозгейик и следва да се яви в канцеларията на
РРС за връчване на книжата по делото в двуседмичен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
1695
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, на
основание чл. 35 КМЧП призовава Добрина
Херман с адрес Германия, ул. Ернст-Кан-Щрасе,
Франкфурт на Майн, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 31.03.2011 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.д. № 5157/2008, заведено от Лидия
Вилхелм Рац. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1696
Габровският окръжен съд обявява във връзка
с постъпила молба от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
за допълване на петитума на иска на основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД, че по гр.д. № 115/2010 по описа на
Габровския окръжен съд със страни: Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя – Стоян Кушлев, с адрес за призоваване Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая
208, против: Тодор Стоянов Дросев с постоянен
и настоящ адрес: Габрово, ул. Найден Геров 44,
вх. Б, ет. 6, ап. 18, и Кремена Христова Дросева
с постоянен и настоящ адрес Габрово, ул. Найден
Геров 44, вх. Б, ет. 6, ап. 18, с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и с искане за отнемане в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 1 722 485 лв. (ДВ, бр. 80 от 2010 г., стр.
76), че по гр.д. № 115/2010 е образувано искане
и за недвижим имот, представляващ гараж № 6
в Габрово, ж.бл. Русевци 10, вх. Г, със застроена
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площ 17,78 кв. м, идеални части от общите части
на сградата и 1,93 кв. м, при съседи на гаража:
изток – гараж № 5, север – абонатна станция,
юг – двор, запад – гараж № 1, вх. В, придобит
съгласно договор за покупко-продажба на недвижим имот от 7.06.1993 г., вписан в том I-158,
вх. рег. № 1334, арт. книга 191, стр. 137, на името
на Тодор Стоянов Дросев, или общо за сумата
1 729 985 лв. Заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото
до първото заседание за разглеждне на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено
за 7.06.2011 г. от 10 ч.
1632
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 14 от Закона
за сдружения за напояване, чл. 596, ал. 2 ГПК
и Решение № 6 от 19.01.2011 г. по ф.д. № 44/2010
вписа в рег ист ъра сд ру жение за напояване
„Роса – с. Караисен – 08“ със седалище и адрес
на управление с. Караисен, община Павликени,
област Велико Търново, и с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3
ПЗРЗСН хидромелиоративна инфраструктура;
изграждане на нови напоителни и отводнителни
системи и съоръжения; доставяне и разпределяне
на водата за напояване; отвеждане на излишните
води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
Територията на сдружението за напояване обхваща 7607 декара изградена поливна площ, годна
за напояване, в землището на с. Батак, община
Павликени – 1031 дка, в землището на с. Караисен, община Павликени – 5521 дка, и в землището с. Сломер, община Павликени – 1055 дка,
разпределени в 688 имота с 674 собственици.
Сдружението се учредява за неопределено време
съгласно разпоредбите на Закона за сдружения
за напояване; вписва у правителен съвет от
3 членове, избрани за срок 3 години, в състав:
председател – Николай Георгиев Николаев, и
членове – Иван Тодоров Беев и Боню Димитров
Серафимов, и контролен съвет от 3 членове, избрани за срок 3 години, в състав: Георги Трифонов Георгиев; Милчо Енчев Киров и Александър
Драгиев Спасов. Сдружението за напояване ще
се представлява пред трети лица от председателя
на УС – Николай Георгиев Николаев.
1633
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4529 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2180/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Волстрит“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Проф. Никола
Кожухаров 2, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, всякакви други
дейности, 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 Дарина
Стефанова Нейкова.
8343
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4589 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2200/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП Русев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Георги Байданов
4, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови, лицензионни, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, вкл. международен
превоз, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, външнотърговска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон
или водещи се по търговски начин, а когато има
разрешителен режим, след издаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Станко Русев Желязков.
8344
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4492 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2161/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Агро – Миланови“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Берое 3, ет. 6, ап. 24,
с предмет на дейност: производство и търговия
със селскостопанска продукция, търговия с фитофармацевтични продукти и минерални торове,
агротехнически услуги и всякакви други 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 5000 лв.,
със съдружници Мария Иванова Миланова и
Добри Димитров Миланов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
8345
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4491 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2160/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ваня и
Ники“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Т. Кавалджиев
152, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: данъчни
и счетоводни консултации и услуги, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, маркетинг, хотелиерски,
туристически (след категоризация) и транспортни
услуги, ресторантьорство, външноикономически
сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, всякакви други
търговски сделки или дейности, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след издаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Иванка Дичева Иванова и Николина Георгиева
Тенева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
8346
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4488 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2157/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Славов глас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Единство 25, вх. А,
ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: търговия,
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
(без процесуално), комисионни, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост или други
услуги, строителство и строително-монтажна
дейност, внос, износ и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим, 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 Георги Василев Славов.
8347
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4486 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2155/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Алекс
71“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Павел баня, ул. Стара планина 4, с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
рекламни, програмни, информационни и маркетингови услуги, транспортна дейност, 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 Мариана Андреева Новакова и Александър Атанасов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8348
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4481 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2150/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Хера 2008“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Подп. Калитин 55,
ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: всички видове
производствена и търговска, спедиционна (без
поща) дейност, строително-монтажни и ремонтни
работи, производство, изкупуване, преработка,
продажба и доставка на хранителни, промишлени
и селскостопански стоки, внос и износ, сделки
с недвижими имоти, производство и търговия с
изделия от метал, посредничество и представителство, битови и транспортни услуги в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически услуги и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, а когато има
разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Данчев
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Кючуков, Иван Русенов Иванов и Евгений Желев
Желев и се управлява и представлява от Виктор
Данчев Кючуков.
8349
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4463 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2145/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петров – 77“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Козлодуй 5, вх. А,
ап. 37, с предмет на дейност: авторемонтни и
счетоводни услуги, търговско-консултантска дейност за реализация и продажба на автомобили,
авточасти и консумативи, производство и търговия
с всякакъв вид стоки в страната и в чужбина,
покупка на стоки или вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска растителна и животинска
продукция (без дивечови кожи), промишлени изделия и стоки за бита, комисионни, реекспортни,
лизингови и други сделки и операции, строителство на всякакъв вид обекти, отдаване под наем
на жилищни и стопански сгради, вътрешен и
международен туризъм, транспортна, спедиторска
(без поща), посредническа, дистрибуторска и всякаква друга дейност, незабранена със закон или
нормативен акт, по предмет и обем изискваща
водене по търговски начин в страната и в чужбина,
а когато се изисква разрешение, след неговото
придобиване. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Марчев Петров.
8350
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4323 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2069/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Медищит консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
15, с предмет на дейност: консултации и анализи
по здравен мениджмънт, консултации, анализи и
дейности, свързани с осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, и всякакви други
търговски сделки или дейности, незабранени със
закон, а когато се изисква разрешителен или лицензионен режим, след съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Янка
Вълчева Гинева.
8351
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4273 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2052/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вартис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Розова долина 1, вх. В,
ет. 1, с предмет на дейност: строителни дейности
във всички фази и етапи, търговия, производство
и продажба на строителни материали, търговия,
производство и продажба на текстилни и хранително-вкусови продукти, производство, продажба
и търговия с всякакви промишлени стоки, проектиране във всички фази, вкл. изработване на
проекти за строителството, маркетинг и реклама,
импорт-експорт, реекспорт, бартерни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
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в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови, лицензионни, лизингови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа дейност
в страната и в чужбина по наемане на работна
сила, всякакви други дейности и услуги, незабранени от ТЗ, 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 Реджеп Красники.
8352
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4217 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2017/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Енджейкей
електрик“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 116,
ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: строителни,
консултантски услуги, посредническа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
проектиране, изграждане, поддръжка, ремонт и
доставка на ел. мрежи и съоръжения, изграждане
и експлоатация на стопански обекти, складови
помещения и магазини, в т.ч. и в безмитните зони
в страната и в чужбина, 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, реекспортни и лизингови
сделки и операции, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато се изисква разрешителен или
лицензионен режим, след съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Найден Красимиров Найденов, Красен Весков Исаев и Йордан
Цветанов Петков и се управлява и представлява
от Найден Красимиров Найденов.
8353
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4272 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2051/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Доктор Комп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Хаджи Димитър
11, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с компютърни компоненти, офис техника,
охранителна техника, компютърни услуги, внос и
износ, изграждане на охранителни системи и др.,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с автомобили,
счетоводни услуги и консултации, данъчни консултации, организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на годишни, междинни и дружи
финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, превоз
на товари и пътници в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни (без поща) и складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
всякакви други дейности и услуги, 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 Красимир Алексиев Дянков.
8354
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4535 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2185/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Монтрад“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 102,
вх. Д, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки, вкл. международен превоз,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон
или изискващи търговски начин на водене, 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 Мария
Павлова Запрянова и Пламен Янков Запрянов и
се управлява и представлява от Пламен Янков
Запрянов.
8355
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175
от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 949/91 вписа промени
за „Ок Олимп“ – ЕООД: увеличава капитала на
дружеството от 8862 лв. на 600 000 лв.; прилага
по партидата на дружеството актуализиран учредителен акт, приет от едноличния собственик
на капитала на 10.ХІ.2007 г.
8356
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1210 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 618/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мото-груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Попово, ж.к. Русаля,
бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 4, 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, външно- и вътрешнотърговска дейност с всички стоки, разрешени
със закон, бартерни сделки, покупко-продажба
на недвижими имоти без ограничение на предназначението им, площ или местонахождение,
селскостопанска дейност – наемане, арендуване,
обработване, покупко-продажба, производство
и преработка на всякакъв вид селскостопанска
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продукция от животински и растителен произход,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна и туристическа дейност, спедиционни и превозни сделки с лек, лекотоварен,
товарен, таксиметров транспорт, всякакъв вид
таксиметрови услуги, поддръжка на офиси, хотели,
кредитни институции и всякакъв вид обществени
и жилищни сгради, строеж, ремонт, изолация
и/или хидроизолация на жилищни, обществени
или промишлени недвижими имоти, всякакъв
вид строително-монтажна дейност, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дърводобив, дървопроизводство и търговия с всякакъв
вид горивно-строителни и инертни материали и
стоки от подобен произход, транспортна дейност
в страната и в чужбина, организиране, изпращане
и устройване на чуждестранни работници и служители в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, авторемонтна и бояджийска
дейност, внос, покупко-продажба на моторни
превозни средства, нови и употребявани резервни
части, ремонт и поддръжка на МПС, покупкопродажба на всички видове отоплителни уреди
на течно и твърдо гориво, изграждане на газови
инсталации за потребление на природен газ и
пропан-бутан, изграждане на цялостни системи
за отопление, ремонт и поддръжка, продажба на
всички видове нефтопродукти, течни горива (бензини, газ пропан-бутан и природен газ), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, както и всички други дейности
с изключение на забранените със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Цанко Николаев Димитров и Цветан Пламенов
Цветанов и се управлява от двамата съдружници
заедно и поотделно.
8357
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1212 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 619/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „А лиа“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Търговище, ул. Никифор
Богданов 2, вх. А, и с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно в страната и в
чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия със стоки от собствено
производство, търговия с ценни книжа, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, превозна, складова и лизингова дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство и монтаж
на дограма, производство и монтаж на мебели,
ремонтни и монтажни дейности, консултантски
услуги, състояние на финансови отчети, както и
всякаква дейност, незабранена със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Красимир Йорданов Димитров и Александър
Георгиев Василев и се управлява от Красимир
Йорданов Димитров.
8358
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Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа промяна
за „Узунов Транс“ – ООД, Шумен: вписа увеличение на капитала на дружеството от 10 000 лв.
на 15 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
7437
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1049/2007 вписа промени
за „Булколор“ – ЕООД: вписва седалище и адрес
на управление на дружеството – гр. Смядово,
област Шумен, ул. Черноризец Храбър 2; дружеството се управлява и представлява от Цветомир
Тодоров Ценов.
7438
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1052/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Илико“ – ЕООД (изписва се на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Петър Парчевич 18, вх. 2, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; транспортни услуги,
както и всички други дейности, за които няма
изрични законови забрани. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Стефан Димитров Стефанов.
7439
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1051/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „С – спед“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Христо Смирненски 14, ап. 6, с предмет на дейност: външнотърговска дейност чрез внос, износ,
бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови
и други сделки и операции; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен
и международен туризъм; вътрешен и външен
товарен и лекотоварен транспорт; изграждане и
експлоатация на фирмени магазини в страната
и в чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на
имоти с цел продажба; сделки с интелектуална
собственост; търговско и рекламно представителство на български и чуждестранни фирми и
лица; селскостопанска дейност, селскостопански
услуги, всички позволени от закона дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала,
управител и представител Пламенка Георгиева
Стефанова.
7440
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2566
от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 20/2005 вписа промени
за „Анжел – ойл – 2005“ – ЕООД, Тополовград:
вписва заличаването на Евтимия Петрова Карачолова като управител на дружеството; вписва за
управител Елко Ангелов Карачолов; дружеството
се представлява от управителя Елко Ангелов
Карачолов.
8222
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2939
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1641/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на
ЗПК „Прогрес“ – с. Войника, област Ямбол, с
ликвидатор Иван Господинов Иванов и със срок
за извършване на ликвидация 8 месеца.
8223
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2888
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 653/2005 вписа промени
за „Копийт Ейсби Б и Б“ – ЕООД, гр. Елхово:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
капитала на дружеството от съдружника Филип
Чарлс Есби на съдружника Никола Купър; приема
Никола Купър като съдружник в дружеството;
вписва промяна във фирмата от „Копийт Ейсби Б
и Б“ – ЕООД, на „Копийт Ейсби Б и Б“ – ООД;
дружеството ще се представлява и управлява
от Филип Чарлс Есби и Никола Купър заедно
и поотделно.
8224
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2942 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1431/94 вписа промяна за
„СКАТ“ – ЕООД, Ямбол: деноминира капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в
т.ч. и размера на дяловете.
8225
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2911 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 917/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Тодор Тодоров“ от
едноличния собственик Тодор Стефанов Тодоров
(ф.д. № 708/94) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на правоприемника
„Фото Тото“ – ЕООД, Ямбол.
8226
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2890
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 934/2007 вписа промяна за „Имос“ – ООД, Ямбол: вписва промяна в седалището и адреса на управление от с.
Миладиновци, област Ямбол, ул. Пирин 16, на
Ямбол, ул. Преслав 4А.
8227
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2635
от 4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 917/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фото Тото“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Зорница, бл. 6,
вх. Е, ап. 82, 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, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Тодор Стефанов Тодоров.
8228

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2963 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1049/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Дива роза дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Стралджа, ул. Хемус 12,
с предмет на дейност: изгражадане на комплекс
за голф и отдих „Дива роза“ на територията на
община Стралджа в землището на с. Александрово, строителство, експлоатация, управление и
продажба на недвижими имоти, всякакви други
дейности, незабранени от законите в Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Община Стралджа, представлявана от кмета Митко Андонов,
и „Солас НЮА Александрово“ – ЕООД, Ямбол,
и се представлява и управлява от управителите
Шарън Трейси Смит, Альоша Карушков Карушков, Николай Вълчев Николов и Петър Йовчев
Петров заедно и поотделно.
7765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
11.III.2009 г. по ф.д. № 4325/99 вписва заличаване на „Рускала – Хафи“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Триадица 3А.
7663
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10463/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „София софтуер сълюшънс“ – ЕАД.
7664
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.III.2009 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11555/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Балкан Азия транс“ – ООД.
7665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 705/99 вписва промени
за „Техкнига“ – ООД: вписва прехвърляне на 7
дружествени дяла от Нина Денева Денева на
Божидар Василев Миланов; 60 дружествени
дяла от Мария Славчева Миланова на Божидар
Василев Миланов; 7 дружествени дяла от Нина
Денева Денева на Емилия Богданова Илчева;
7 дружествени дяла от Нина Денева Денева на
Светла Константинова Божинова; 7 дружествени
дяла от Нина Денева Денева на Мирослава Цвет
кова Исидорова; 7 дружествени дяла от Нина
Денева Денева на Лиляна Георгиева Стефанова;
7 дружествени дяла от Нина Денева Денева на
Мария Дамянова Параскова и 7 дружествени дяла
от Нина Денева Денева на Иван Цветанов Георгиев; заличава като съдружници Мария Славчева
Миланова и Нина Денева Денева; вписва като
съдружник Божидар Василев Миланов; вписва
промени в дружествения договор.
6502
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15170/92 вписва промени за „Кока-Кола
България“ – ЕООД: вписва като управител Ренато Стилинович; дружеството ще се управлява
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и представлява от всеки един от управителите
Николаос Куметис, Евгения Цветанова Стоичкова
и Ренато Стилинович, действащ поотделно, като
за банкови цели само, както и по въпроси, свързани с плащания като, но не само, подписване на
платежни нареждания, извършване на плащания
по друг начин, заявления за издаването на чекове
и др., дружеството ще се представлява от всеки
двама от управителите, действащи заедно, или от
всеки един от управителите поотделно с втори
подпис от регионалния финансов мениджър на
дружеството за България, Румъния и Молдова
Евангелос (Вагелис) Пападимитриу, или финансовия контрольор на дружеството Стоян Иванов.
6503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 21908/94 вписва промени
за „Кония“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Пламен Пенев Трифонов на
Ренета Михайлова Антова и 50 дружествени дяла
от Тодор Димитров Христов на Захари Захариев
Антов; вписва като съдружници Ренета Михайлова
Антова и Захари Захариев Антов; заличава като
съдружници Тодор Димитров Христов и Пламен
Пенев Трифонов.
6504
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 11812/93 вписва промени за „Консултантска къща Нинов и Танчев“ – ООД: променя
адреса на управление в София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 153, ет. 6, ап. 28; заличава като
управител Антонин Георгиев Нинов; вписва като
управител Аника Димитрова Нинова.
6505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19606/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еврофарм трейдинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Лев Толстой, бл. 52, вх. Г, ет. 2, ап. 57, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти (след получаване на разрешение по
съответния ред). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йосиф Владимиров Найденов, който
го управлява и представлява.
6356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20200/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пира Естил“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Отец Паисий 48,
с предмет на дейност: производство и търговия
с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма
забранителен или лицензионен режим, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
спедиторска, строителна, транспортна дейност,
консултантски услуги, реклама, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Георгиев Банков, Павлина Иванова Банкова
и Росица Иванова Иванова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
6357
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19760/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Паскал – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 411, вх. 6, ет. 4, ап. 14, с предмет
на дейност: козметични и фризьорски услуги,
маникюр и педикюр, производство и търговия
(вътрешна и външна, на едро и на дребно) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Светла Паскалева
Александрова и се управлява и представлява
от управителя Магдалена Миленова Берберова.
6358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19815/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евросал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“,
бл. 883, вх. Ж, ет. 2, ап. 165, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и извършването
на всички други сделки, които не са забранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Фахредин Салюм, който
го управлява и представлява.
8359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7840/2007 вписа промени
за „Ирма 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Ирина Людмилова Борисова
на Марина Михайленко; заличава като съдружник
и управител Ирина Людмилова Борисова; вписва
промяна във фамилното име на Марина Радева,
което следва да се чете „Марина Михайленко“;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ирма 2007“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Марина Михайленко; дружеството ще се
управлява и представлява от Марина Михайленко;
вписва промяна на адреса на управление – София,
район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Солун 53,
ап. 16; вписва учредителен акт.
8360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19895/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей
енд Пи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Пелистер 12,
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ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: търговия,
внос и износ на стоки, консултантска дейност,
посредничество, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Йордан Петков Петков, който го
управлява и представлява.
8361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19518/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мавипак“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 34, вх. 1,
ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: отдаване на
жилищни и нежилищни имоти под наем, внос,
износ и търговия с меки опаковки с ротогравюрен (дълбок) печат; всякаква търговска дейност, комисионерска и посредническа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена изрично от
законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници
Метие Есадова Чифтчи и Мавитан Чифтчи и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12053/2007 вписа промени
за „Раливаси“ – ООД: вписва прехвърляне на
99 дружествени дяла от Христо Белчев Станев
на Румен Григоров Богданов; заличава като
съдружник Христо Белчев Станев; вписва като
съдружник Румен Григоров Богданов; вписва
промени в дружествения договор.
8363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20285/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Роял кат
инвестментс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос-износ на продукти на хранително-вкусовата
промишленост, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди и течни горива, търговия с резервни части – нови и втора употреба, всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ставру Андреас, Василиу Кириакос,
Кепсис Трасос и Иродоту Илиас и се управлява
и представлява от Ставру Андреас.
8364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19251/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бритбърг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. България
102, бизнес център „Белисимо“, ет. 6, офис 63, с
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предмет на дейност: търговско представителство,
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, строителство, консултантски услуги,
свързани с покупко-продажбата на недвижими
имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джерард МакКани,
който го управлява и представлява.
8365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20104/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петена Про“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Кораб
планина 69, вх. Б, ап. 15, с предмет на дейност:
консултантски услуги, пазарни проучвания, международни проекти и проекти, финансирани от
ЕС, търговска дейност в страната и в чужбина,
посредническа дейност, търговия с недвижими
имоти, внос, износ, ноу-хау, отдаване на жилищни и нежилищни площи под наем, транспортна
дейност, производство, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, интернет, маркетинг, туристическа, строителна, транспортна,
програмно-техническа, всякаква друга дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александра Петкова Горанова, която
го управлява и представлява.
8366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20111/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Псфон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, бул. Васил Левски 30, с предмет
на дейност: покупко-продажба на едро и дребно
за лична сметка или за сметка на трети лица,
производство, внос, износ, представителство,
поддръжка, поправка, наемане и всякакъв вид
съоръжения, компютърен софтуер (програмни
продукти), предоставяне на съответните услуги,
може да осъществява всякакъв вид операции:
търговски, индустриални, свързани с движимо
и недвижимо имущество в пряка или непряка
връзка с предмета на дейност или от естество,
което подпомага осъществяването или развитието
им, да участва с апортни вноски чрез прехвърляне
на дялове, сливане или по всякакъв друг законен
начин в дружества, асоциации, предприятия в
България и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Сажи експорт“ – АД, Ален Ламбер Блошус,
Доминик Люк Пармантие и Ален Жан Андре
Рене Леонар и се управлява и представлява от
Ален Ламбер Блошус.
8367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10193/2007 вписа промени
за „Интердаймъндс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Семен Юшуваев на
Роман Юшуваев; заличава като едноличен собственик Семен Юшуваев; вписва като едноличен
собственик Роман Юшуваев; вписва промяна на
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наименованието от „Интердаймъндс“ – ЕООД,
на „Дайм ън дс форевър Българи я“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Семен Юшуваев.
8368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Германистик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 3, бл. 305, вх. 2, ап. 119, с предмет на
дейност: преводачески услуги, вкл. превод на
художествена и техническа литература, статии и
други материали, административноправни услуги,
търговия с недвижими имоти, замени, наеми на
недвижими имоти, търговия и производство на
цветя и оранжерийни продукти, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, вътрешна и
външна търговия, комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, производство,
преработка и търговия с всякакви стоки, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Боряна Борисова Маринова, която го
управлява и представлява.
8369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19701/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Копилайт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Алабин 26, с предмет на дейност: копирни услуги,
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. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Тодор Варадинов Пенчев,
който го управлява и представлява.
8370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18807/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сол ентерпрайсис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 23, с предмет на дейност: продажба на
стоки с цел препродажба до краен потребител
(търговия на дребно), продажба на стоки с цел
препродажба и на други търговци (търговия на
едро), посредничество при покупко-продажба и
наемане на недвижими имоти (услуги, свързани
с недвижими имоти), консултации, свързани с
търговска дейност, реклама и промоционални
услуги, проучване на пазара, организиране на
обучения, курсове и квалификационни семинари, издателски услуги в областта на търговската
дейност, посреднически услуги в областта на
търговската дейност. Дружеството е с неопреде-
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лен срок, с капитал 253 500 лв., със съдружници
Олдрих Блаха, Стефани Агнес Франсес Джаксън
и Линда Клирова и се управлява и представлява
от Олдрих Блаха.
8371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 20261/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Мостстрой – Велико Търново“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“, ул.
Бесарабия 114, с предмет на дейност: строителство,
реконструкция и ремонт на мостове и мостови
съоръжения, на пътища и пътни съоръжения и
всякакви други инфраструктурни съоръжения,
инженерингова и научноизследователска дейност, придобиване, управление и разпореждане
с участия в български и чуждестранни дружества, управление и разпореждане с участия в
български и чуждестранни дружества, вътрешна
и външна търговия, специализиран оператор на
ро-ро терминал, всякаква друга производствена
и търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
1 226 000 лв., разпределен в 1226 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. Капиталът е
формиран с парична вноска на стойност 5000 лв.
и непарична вноска на стойност 1 221 000 лв.,
представляваща обособена част от търговското
предприятие на учредителя „Мостстрой“ – АД,
София, клон Велико Търново, заедно с цялото му
имущество, счетоводно заведено към момента на
извършване на вноската, подробно описана в устава на дружеството съгласно съдебнооценителна
експертиза, приета с определение от 27.ХІ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
8 състав, по дело № 637/2007. Дружеството е със
съвет на директорите с мандат 3 години в състав: Орлин Георгиев Хаджиянков – председател,
Атанаска Георгиева Чакърова – зам.-председател,
и Лъчезар Ненов Митев – изпълнителен директор, и се представлява от председателя на съвета
на директорите Орлин Георгиев Хаджиянков и
изпълнителния директор Лъчезар Ненов Митев
заедно или поотделно.
8372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20260/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Мостстрой – София“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Бесарабия 114, с
предмет на дейност: строителство, реконструкция
и ремонт на мостове и мостови съоръжения, на
пътища и пътни съоръжения и всякакви други
инфраструктурни съоръжения, инженерингова
и научноизследователска дейност, придобиване,
управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, вътрешна и
външна търговия, специализиран оператор на
ро-ро терминал, всякаква друга производствена
и търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 4
192 000 лв., разпределен в 4192 поименни акции
с номинална стойност 1000 лв., част от който е
непарична вноска – обособена част от търговското предприятие на „Мостстрой“ – АД, дирекция
„Софийско строителство“, заедно с цялото є
имущество, счетоводно заведено към момента на
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извършване на вноската, в размер 4 187 000 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 27.ХІ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
8 състав, по дело № 635/2007. Дружеството е със
съвет на директорите в състав: Орлин Георгиев
Хад ж и янков – председател, Стоян Стефанов
Михайлов и Александър Божидаров Илиев – изпълнителен директор, и се управлява и представлява от председателя на съвета на директорите
Орлин Георгиев Хаджиянков и изпълнителния
директор Александър Божидаров Илиев заедно
или поотделно.
8373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19272/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ПМ БГ
2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. 698 № 7, с предмет
на дейност: информационно обслужване и информационна дейност, вкл. и в интернет, туристически услуги и обслужване, туроператорство,
хотелиерство, ресторантьорство, проектантска и
строителна дейност, посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство на
български и чуждестранни дружества, както и
всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Людмил Ангелов Илков и Мирослав Димитров Драганов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8374
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6870/2007 вписа промени за „Балкан
хаус Д 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „М и С проекти“ – ЕООД,
на Норийн Филомена Уилсън; вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от „М и С проекти“ – ЕООД, на Лий Джон Уилсън; заличава
като едноличен собственик на капитала „М и
С проекти“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6649/2005);
заличава като управител Десислава Благоева
Кочева; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Кей Би
Ел пропъртис“ – ООД; вписва като съдружници
и управители Норийн Филомена Уилсън и Лий
Джон Уилсън; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Георги
Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4; вписва промяна на
наименованието от „Балкан хаус Д 1“ – ЕООД,
на „Кей Би Ел пропъртис“ – ООД; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Норийн Филомена Уилсън и
Лий Джон Уилсън само заедно.
8375
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 18077/2007 вписа промени за „Глобъл
оди т сървисез“ – ООД: вписва п рех върл яне
на 10 дружествени дяла от Офелия Стефанова
Боронсузова на Ивелин Асенов Иванов; вписва
като съдружник Ивелин Асенов Иванов; вписва
промени в дружествения договор.
8376
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19235/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Клаймбарт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул.
Калофер 13, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
строителство на жилищни и промишлени сгради,
строително-ремонтни дейности, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всички други дейности, съпътстващи
строителството, вкл., но не ограничено до посредничество, представителство и други законосъобразни сделки, свързани с изброените по-горе
дейности, маркетинг, маркетингови проучвания,
рекламни дейности, комисионна, спедиционна
и складова дейност (с изключение на филмово
производство и печат), както и всякакви други
дейности, които съответстват на интересите на
дружеството и не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Мирославов Янев и
Едвин Юриев Чернев и се управлява и представлява от Александър Мирославов Янев.
8377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18604/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Норсек“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Кап. Тодор Ночев 34, офис 2,
с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт и
търговия на едро и дребно с оборудване и стоки
за потребление, търговско посредничество, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност,
която не е изрично забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Калоян Недялков Гороломов и
Йоана Бранимирова Бозаджиева-Гороломова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19810/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КЛ 99
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой,
бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 30, с предмет на дейност:
обслужване на телевизионната и киноиндустрия,
рекламна дейност, транспорт, дървообработване
и металообработване, строителна дейност, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Калоян Илиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
8379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19931/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вавилон строй 2008“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к.
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Надежда 1, ул. Царевец 15, с предмет на дейност:
строителни и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всички други сделки и услуги,
които не са забранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Янко Христов Радков, който го управлява и представлява.
8380
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14581/2007 вписа промяна за „Мин
Съ“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, бл. 13, вх. Г, ет. 1, ап. 55, в Плевен, ул.
Кайзерслаутерн 5, ет. 1, ап. 2.
8381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20536/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Техникал енд
дженерал – България“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 48, вх. Г, ет. 2, ап. 64, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всички други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петя Николова
Иванова и Нора Ясер Ал Абас и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19507/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пътстрой
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Смърч 10, вх. Б,
ет. 1, с предмет на дейност: строителство на инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения – проек
тен и строителен мениджмънт – предпроектни
инвестиционни проучвания, проектиране и консултантска дейност – производство, доставка на
строителни материали и оборудване – всякакви
видове услуги и други дейности, за които няма
законова забрана – търговия в страната и в чужбина във всички разрешени със закон форми и с
всички разрешени стоки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимир Георгиев Малаков, Марияна Минчева
Журналова, Костадин Василев Каранлъков и
„Виастройинженеринг“ – ООД, и се управлява
и представлява от Красимир Георгиев Малаков.
8383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19205/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Милениум
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инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
2, бл. 235, ет. 15, ап. 86, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия на едро и дребно, манкетингови
проучвания, консултации, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всички други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Ивайло Николов Иванов, Камен Буамама Буаказ и Георги
Пеев Томов и се управлява и представлява от
Ивайло Николов Иванов.
8384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20093/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Румяна дермал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 317, вх. В, ет. 6, ап. 50, с предмет на
дейност: търговия, услуги, дистрибуция на хранителни и промишлени стоки, търговия с текстил и
всякакво облекло, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна дейност, лизингови
сделки, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, външнотърговска дейност, всякаква дейност по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Румяна Николаева
Михайлова, която го управлява и представлява.
8385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 20365/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Редеко“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Николай Коперник
21, с предмет на дейност: придобиване и продажба на недвижими имоти от всякакъв вид,
разработване, финансиране, строителство, усъвършенстване, опериране, управление и на сгради,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, складови
сделки, дистрибуция, рекламни или други услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: Стилианос Завос – председател,
Елефтерия Патераки, Емануил Фиоракис – зам.председател, Екатерина Цока, Иван Любчев
Георгиев – зам.-председател, и Стефан Георгиев
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Шумков, и се представлява от изпълнителните
членове Емануил Фиоракис и Иван Любчев Георгиев самостоятелно, а за сделки със стойност
над 20 000 евро само заедно.
8386
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19194/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „БГмаксима“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ивац войвода 28, с
предмет на дейност: организиране на събития,
консултации и услуги в областта на рекламата, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дейност
на търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, търговска по смисъла на
чл. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ива Павлова Захариева и Иво Климентов Стаменов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20369/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЕС – енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Николай Коперник,
бл. 255, вх. Г, с предмет на дейност: разработка
и продажба на софтуер, научноизследователска
и иновационна дейност в областта на проектирането, документооборота и управлението,
консултантска дейност, обследване на сгради за
енергийна ефективност, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос-износ на хранителни стоки и
продукти, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Чавдаров Неделев и Татяна Бисерова Делибашева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19262/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стройкон
трол – СМК“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 307, вх. В, ет. 1, офис 2, с предмет на дейност:
строително-лабораторен контрол на бетонови разтвори и стоманобетонови конструкции,
консултантски услуги, посредничество, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цеко Симеонов Цеков и Николай
Цеков Симеонов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
8389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20184/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хаос комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 412,
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вх. 1, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност: покупкопродажба, строителство, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти, покупка и производство на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, внос
и износ на стоки, търговия с хранителни стоки,
транспортна, спедиционна и таксиметрова дейност
за превоз на пътници с товарни, лекотоварни
и/или леки автомобили, както и с автомобили
със специално вградено допълнително техническо оборудване, търговско представителство и
посредничество, стоков контрол, хотелиерство,
ресторантьорство, комисионни, туристически и
рекламни, информационни и програмни услуги,
лизинг, консултантска дейност и всички други
сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Кристина Бойкова Лозанова и Ева
Бойкова Павлова и се управлява и представлява
от Димитрина Иванова Лозанова.
8390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20140/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нина Елени“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Брегалница 59, с предмет на дейност: покупка и
продажба на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, външна дейност, внос и износ,
комисионна и консигнационна търговия, стоки и
услуги с цел продажба, транспортна и туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на валута, покупка, строеж, ремонт
на недвижими имоти, продажба или отдаване под
наем, организиране на хазартни игри (с необходимото разрешение), търговско представителство
и посредничество, консултантска и рекламна
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Атанасиос Кастранис и се управлява
и представлява от управителя Йохан Хайнрих
Ван Коерт.
8391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20076/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оскар – компани“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Георги С. Раковски 138, 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, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Оскар Брага, който го управлява и
представлява.
8392
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19157/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „РС консулт
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Студентски
град, бул. 8 декември 1, ет. 6, ап. 14, 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, посредническа дейност и търговско
представителство, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, извършване на комисионни и
консигнационни сделки, рекламни услуги, услуги в
сферата на информационните технологии и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав Димитров Попов и Румен
Кънев Рачков и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
8393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19998/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ауреус 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица,
бл. 29, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки
и изделия, рибовъдство, рекламни, програмни
и други услуги, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и лицензионни сделки, туристически услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Валентин Найденов Казаков и Ивелина Янакиева Георгиева и се управлява и представлява от
Валентин Найденов Казаков.
8394
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19499/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бонус – БГ
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Цар Калоян 8, с
предмет на дейност: организиране и провеждане
на хазартни и развлекателни игри, експлоатация
на зали за рулетка и игрални автомати, игри
на игрални маси в казино (след получаване на
съответните лицензии и разрешения), търговско
представителство и посредничество, комисионни,
лицензионни сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Пламенов Колев и Стефан Делчев Камбуров и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19579/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Вифи
Австрия – България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Вежен 27, с предмет на дейност: консултантски
услуги в сферата на правото, счетоводството, данъците, ръководене на предприятия, администриране
на търговската дейност, стратегическо търговско
развитие, изследване на пазара, продажби, оптимизиране на процеси, развитие на персонала,
обучение и ръководство, създаване на програми
и школи за обучение, проекти, свързани с консултиране, маркетинг, разработване и внедряване на
стратегии, мерки за развитие на пазара, търсене
и подбор на търговски партньори, тренинги,
управление и посредничество на всякакъв вид
търговски сделки, пряко или непряко свързани
с предмета на дейност, всякаква друга дейност
във и извън пределите на страната, която законът
не забранява. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мирена Колева Петрова,
която го управлява и представлява.
8396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20541/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вършец пропърти
дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, кв. Изток,
ул. Райко Алексиев 40, бл. 216, ет. 11, ап. 33, с
предмет на дейност: придобиване, управление и
търговия с недвижими имоти, предприемаческа
и строителна дейност, инженерингова дейност,
развитие, управление и маркетинг на увеселителни, развлекателни и атракционни заведения,
хотели, хотелски комплекси и търговски центрове, развитие, управление и маркетинг на СПА
центрове, фитнес центрове и козметични салони,
туристическа дейност, придобиване и управление
на дялове и акции в дружества, придобиване и
управление на ценни книжа, факторинг, консултантска и комисионерска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешна и външна търговия, маркетинг и мениджмънт, бартерни и реекспортни операции,
рекламна и импресарска дейност, както и всякакви други незабранени от законодателството
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Ивайло Маринов Иванов, Ралица Георгиева Маринова и
Любка Добринова Цвяткова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
8431
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5758/2007 вписа промени
за „Крам комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Соня Боянова Михайлова
на Любомир Станимиров Вълков; заличава като
едноличен собственик Соня Боянова Михайлова;
вписва като едноличен собственик Любомир
Станимиров Вълков; заличава като управител
Маргарита Антонова Петкова; дружеството ще
се управлява и представлява от Любомир Станимиров Вълков; вписва нов учредителен акт.
8432
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7537/99 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Атина комерс – Виржиния Данчева“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Атина
комерс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 17178/2007 по
описа на СГС).
8433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2155/99 вписа промени за
„Бета корпорейшън“ – ООД: вписва прехвърляне
на 15 дружествени дяла от Симеон Атанасов Щерев
на Илийчо Кирчов Алеков, 15 дружествени дяла
от Адриана Илийчева Алекова на Илийчо Кирчов
Алеков и 3 дружествени дяла от Петър Илиев
Иванов на Илийчо Кирчов Алеков; заличава като
съдружници Симеон Атанасов Щерев, Адриана
Илийчева Алекова и Петър Илиев Иванов; заличава като управител Симеон Атанасов Щерев;
вписва като съдружник и управител Илийчо
Кирчов Алеков; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Възраждане“, бул.
Димитър Петков 107, вх. А, ет. 1, ап. 1; вписва
промени в дружествения договор.
8434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8816/99 вписа промени за
„Буливс – терм“ – ООД: вписва прехвърляне на
16 дружествени дяла от Кирил Райков Тодоров
на Веселин Иванов Генчовски, 15 дружествени
дяла от Кирил Райков Тодоров на Валери Костадинов Радев и 2 дружествени дяла от Кирил
Райков Тодоров на Борис Грозданов Петров;
заличава като съдружник и управител Кирил
Райков Тодоров; вписва като съдружник Борис
Грозданов Петров; дружеството ще се управлява
и представлява от Веселин Иванов Генчовски и
Валери Костадинов Радев заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
8435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5567/99 вписа промени
за „Уърълд холидей“ – ООД: вписва прехвърляне на 45 дружествени дяла от Мехмет Айгюн на
Дженгис Кайа; вписва като съдружник Дженгиз
Кайа; вписва промяна на наименованието на
„Метро – София“ – ООД.
8436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 705/2000 вписа промени
за „Мелги“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 7 551 000 лв.
с непарична вноска – вземания на стойност
7 546 982 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от
6.ХІІ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 643/2007; вписва актуализиран устав на дружеството.
8437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19587/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тергент финанс България“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Мотописта, бл. 53, ет. 2, офис 8, с предмет на
дейност: маркетинг, реклама, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни, финансови и
управленски въпроси, реализация и управление
на проекти, посредническа дейност, отдаване
под наем на недвижими имоти, както и всякаква дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Тергент Финанс“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Ема Иванова Карагяурова.
8438
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13058/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Атек“ – АД.
8439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10952/96 вписа промени
за „Пандора – С“ – ООД: вписва прехвърляне
на 450 дружествени дяла от Симеон Атанасов
Щерев на Петър Атанасов Щерев; вписва като
съдружник Петър Атанасов Щерев; заличава като
съдружник и управител Симеон Атанасов Щерев;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Петър Атанасов Щерев.
8440
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 15506/97 вписа промяна за „Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество
(ЗПАД) ДЗИ“ – АД: вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 11.ХІІ.2007 г.
8441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9350/97 вписа промени за „Агенция
за правни и икономически анализи – Евроюс
(АПИА Евроюс)“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите и изпълнителен член
Лиляна Кочева Лялева; вписва като член на
съвета на директорите Георги Иванов Бойчев;
вписва като член на съвета на директорите и
зам.-председател Георги Тодоров Вълков; вписва
като член на съвета на директорите Красимир
Евлогиев Григоров; вписва като изпълнителен
член Лъчезар Руменов Живков; дружеството ще
се представлява от Лъчезар Руменов Живков.
8442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8804/97 вписа промени
за „Нерс“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на дружеството на „Гуланет“ – ЕООД;
вписва промяна в личните данни на едноличния
собственик на капитала и управител Светла Георгиева Алексова: Светла Георгиева Гула; вписва
промени в учредителния акт.
8443
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13749/97 вписа промени
за „Клио трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Лилия Тошкова Нинова на Росен Маринов Хаджиев; заличава като
едноличен собственик и управител Лилия Тошкова Нинова; вписва като едноличен собственик
Росен Маринов Хаджиев, който ще управлява и
представлява дружеството.
8444
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8705/98 вписа прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ „Вълк – Вълчин Гаров“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Сав пропърти“ – ООД (рег.
по ф.д. № 6635/99).
8445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13343/98 вписа промени
за „Център за превантивна медицина и семейно
здраве Св. Георги Победоносец“ – ООД: вписва
прехвърляне на 40 дружествени дяла от Румен
Тенев Манолов на Саша Крумова Арсова; заличава
като съдружник Румен Тенев Манолов; вписва
като съдружник Саша Крумова Арсова; вписва
изменения в дружествения договор.
8446
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14398/98 вписа заличаването на „Лендмарк България цар мениджмънт“ – ЕООД.
8447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8808/99 вписа промени за „Климат
инженеринг – 21“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез издаване
на нови 45 000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една; заличава
като член на съвета на директорите Александър
Димитров Пауновски; вписва като член и председател на съвета на директорите Андрей Никитин
Шервашидзе; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 7.ХІІ.2007 г.
8448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1506/99 вписа промени за
„Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ – ЕООД:
заличава като управител Мартин Йорданов Миланов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Георги Петров Велков.
8449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6414/99 вписа промяна за
„Мемориал 99“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Кричим 63, ет. 1, ап. 1; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешна и външна
търговия, представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, рекламна дейност, производство,
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търговия и обработване на скалнооблицовъчни и
декоративни материали (мрамор, гранит, варовик
и др.), погребални услуги, всякакви услуги, свързани с посочените дейности, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон.
8450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19229/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йорк и Коул транспорт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Връбница“,
ж.к. Връбница 1 № 502, вх. Д, ет. 6, с предмет
на дейност: таксиметров превоз на пътници и
товари, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно със стоки и суровини, производствена и
ремонтна дейност, комисионна и консултантска
дейност, външнотърговска дейност, внос, износ
и реекспорт на стоки и услуги, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламна, спедиторска дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мартин Митков Иванов, който го
управлява и представлява.
8451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19558/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ксартис България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Апостол Карамитев
2, вх. В, ап. 6, с предмет на дейност: покупкопродажба и посредничество при придобиване на
селски и градски терени, проектиране и строителство върху същите на всякакви сгради, тяхната
рехабилитация, продажба или отдаване под аренда
с финансова цел, строителство на обществени и
частни обекти, на съоръжения от всякакъв вид,
декориране и довършителни работи на всякакви
недвижими имоти, както и техния по-нататъшен
ремонт и поддръжка, покупко-продажба, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви
строителни материали и машини, свързани с
тях, услуги, свързани с контрол, портиерство и
охрана на недвижими имоти, покупко-продажба
и търговия с права за използване на смени на
недвижими имущества, проучване, развитие, търговия, планиране на рекламата и маркетинга на
използването на смени на недвижими имущества,
оферти и станции за ползване през ваканцията
или за определено време, благоустройствено управление за терени, изготвяне на архитектурни,
инженерни и градоустройствени проекти чрез
наемане на съответните квалифицирани кадри,
управление на активи, както и всякаква друга
дейност и/или услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Гони Истурис
и Алберто Луис Мунарис Родригес, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20173/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ген импекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Триадица“, бул. Петко
Каравелов, бл. 76, вх. Б, ет. 1, ап. 15, с предмет
на дейност: консултантска и външнотърговска
дейност, спедиция и транспорт, търговия на едро
и дребно, рекламна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Нинов Ценов, който го управлява и
представлява.
8453
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 20497/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Сим – 11 – Р“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Модерно предградие, бл. 5, вх. Ж, ап. 142, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
агентство, посредничество, представителство
(без процесуално) на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и фирми (при
спазване на съответните нормативни изисквания
за това), услуги в областта на проектирането,
строителството, транспорта, рекламата (без кино
и печат), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирена
Кирилова Веселинова и Митко Миронов Илов и
се управлява и представлява от Ирена Кирилова
Веселинова.
8454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17032/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кефилис транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Г. Раковски 125, ет. 5, с предмет на дейност: транспортна
дейност в страната и в чужбина, производство
и търговия, внос и износ, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, сделки на
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, туристически услуги, маркетингови сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георгиос Кефилис, който го управлява
и представлява.
8455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20291/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бизнес
мийтингс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Шипка
5, ет. 3, с предмет на дейност: организиране на
събития, семинари, конференции, фирмени мероприятия, бизнес срещи, коктейли, дейности в
областта на бизнес услуги, проучване на пазари и
маркетинг, рекламна дейност, връзки с медиите,
туристическа анимация, обучения и провеждане
на курсове, както и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
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дружници Валентин Методиев Иванов и Слави
Иванов Илиев и се управлява и представлява от
Валентин Методиев Иванов.
8456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19715/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бриджкорп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 79, ет. 4,
с предмет на дейност: придобиване, разпореждане
и маркетинг на недвижими имоти, строителство
и финансиране, изграждане и управление на
недвижими имоти, лизингови и консултантски
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни услуги, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ричард Уилям Макдоналд и Таня
Колева Косева-Бошова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
8457
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20641/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Бургас марина
пропъртис“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
ул. Демир Хисар, бл. 59, ателие 1 – 2, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строително-монтажни работи,
консултантски, маркетингови, инженерингови
сделки, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, сделки на
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества, сделки
с интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 8 598 000 лв., разпределен
в 8 598 000 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една, внесен
под формата на непарична вноска – недвижими
имоти на стойност 8 598 000 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 14.ХІІ.2007 г. на Софийски градски
съд по дело № 696/2007, с едноличен собственик
на капитала „Демрауей лимитед“. Дружеството
е със съвет на директорите с мандат 3 години в
състав: Олег Станимиров Гурбалов – председател,
Христо Савов Арабаджиев – зам.-председател,
и Камен Славянов Попов – изпълнителен член,
и се управлява и представлява от председателя
Олег Станимиров Гурбалов и изпълнителния
член Камен Славянов Попов заедно.
8458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 7745/2000 вписа промяна за „ДЗИ – Здравно
осигуряване“ – АД: вписва като член на управителния съвет Рик Жос Гаст Янсен.
8459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12022/2001 вписа промени за „София
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стар пропъртис“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 1 581 000 лв. на 1 595 000 лв. чрез
издаване на 14 нови поименни акции с номинална
стойност 1000 лв. всяка една; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Слатина“,
бул. Цариградско шосе 101; вписва изменения в
устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 15.VІІІ.2006 г.
8460
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12022/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „София стар пропъртис“ – АД.
8461
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9535/2001 вписа промени за „Атика медия България“ – ООД: вписва прехвърляне на 155
дружествени дяла от „Издания Атика акционерно
дружество“ (Атикес Екдосис анонимос екдотики
етерия) на „Гео Адвайзърс България“ – ЕООД;
вписва като съдружник „Гео Адвайзърс България“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 9862/2006 по описа
на СГС); вписва дружествен договор.
8462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11548/2004 вписа промени
за „БМ стар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1000 дружествени дяла от „Бон Марин“ – АД,
на „Молет“ – А Д; за личава като едноличен
собственик „Бон Марин“ – АД; вписва като едноличен собственик „Молет“ – АД (рег. по ф.д.
№ 15952/2007 по описа на СГС); вписва промени
в учредителния акт.
8463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 870/2002 вписа промени
за „Ра 151“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик от „Буков
консулт“ – ЕООД, на „Любчо Д. Петков Адвъртайзинг“ – ЕООД; заличава като управител
Светозар Иванов Буков; вписва като управител
Любчо Димитров Петков; дружеството ще се
управлява и представлява от Любчо Димитров
Петков.
8464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 870/2002 вписа промени
за „Агенция за публична комуникация Нота
бене!“ – ЕООД: вписва п рех върл яне на 10 0
дружествени дяла от Иван Димитров Стойчев
на „Буков консулт“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала и управител
Иван Димитров Стойчев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител „Буков
консулт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4828/2004 по
описа на СГС); вписва като управител Светозар
Иванов Буков; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Слатина“, ул.
Ген. Хосе де Сан Марти 7; вписва промяна на
наименованието на „Ра 151“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Светозар
Иванов Буков.
8465
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10607/2005 вписа промени
за „Технорама“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“, ул.
Генерал Паренсов 16А, ет. 1, над партер; вписва
промени в дружествения договор.
8466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2421/2003 вписа промени за „Седимент
приват“ – АД: дружеството продължава дейността
си като еднолично акционерно дружество „Седимент приват“ – ЕАД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Бараж комплект“ – ООД
(рег. по ф.д. № 1198/2000 по описа на СГС); вписва
нов устав, приет с протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 15.V.2007 г.
8467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16290/2006 вписа промени
за „Кю стайл“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Ген. Паренсов 16А, ет. 1, над партер; вписва
нов дружествен договор.
8468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16342/2006 вписа промени
за „Ай Ти Ем кансълтинг“ – ЕООД: заличава
като управител Милена Боянова Тодорова; вписва
като управител Тодор Стоянов Пройчев, който
ще управлява и представлява дружеството.
8469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6928/2006 вписа промени
за „Спе.Де.Мар. международни спедиции“ – ООД:
заличава като управител Джузепе Стробе; вписва
като управител Теодора Христова Юлиева.
8470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3384/2007 вписа промени за
„Хера консулт 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Недялка Любенова
Куцарова на Димка Василева Петрова; вписва
като съдружник и управител Димка Василева
Петрова; дружеството продължава дейността си
като „Хера консулт 2007“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от Недялка
Любенова Куцарова и Димка Василева Петрова
заедно и поотделно.
8471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1727/2007 вписа промени
за „Йодиа“ – ЕООД: премества седалището в София, район „Триадица“, ул. Княз Борис І № 100,
ет. 2, ап. 5; вписва промяна в учредителния акт
на дружеството.
8472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19856/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сантос
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 353,
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вх. 3, ет. 9, ап. 85, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Данчо
Иванов Ангелов и Миглена Иванова Ангелова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
8473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19628/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мая – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Солун
53, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, рекламна дейност,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, проектиране, ценообразуване и
изготвяне на експертни оценки на недвижими
имоти, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мая Христова Лазарова, която го
управлява и представлява.
8474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20129/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Посткам България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Света гора 2, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: внос и продажба на
козметика и парфюмерия, препарати за коса,
доставка и монтаж на оборудване за фризьорски
и козметични салони, търговско посредничество,
представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христомир
Иванов Димчев и Рая Милчева Гурсова и се
управлява и представлява от Христомир Иванов
Димчев.
8475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19280/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интерфорст
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1А, бл. 516, вх. 1, ет. 2, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с препарати
за растителна защита, производство на стоки с
цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, рекламна дейност,
консултантски услуги, представителство и посредничество, транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Томас Томичек, Едуард Пихлер и Петер
Кристиян Витасек и се управлява и представлява
от Илия Георгиев Чалев.
8476
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19200/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Имидж консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ул. Пере Тошев 9, вх. Б, ет. 1, ап. 19, с предмет
на дейност: бизнес консултиране, 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, търговско
представителство и посредничество, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Константин Стоянов Николов, който го управлява
и представлява.
8477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19989/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Таксконсулт
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Нов век 2, ап. 6А,
с предмет на дейност: данъчни консултации, данъчна защита, счетоводни услуги, организиране
на курсове за обучение на персонал, рекламна,
информационна и маркетингова дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
покупка на недвижими имоти с цел продажба и/
или отдаване под наем, както и всякаква друга
незабранена със закон стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Людмила Маринова Мермерска
и Златка Стефанова Мицова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
8478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19960/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кемимпекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Георги
Бенковски 37, с предмет на дейност: внос, износ,
складиране, транспортиране, дистрибуция и търговия с химикали – нефтохимикали, полимери,
индустриални химикали, вкл. всякаква външнои вътрешнотърговска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, дружеството
има право да бъде посредник и представител на
други фирми. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кеян Зюлфикари, който го управлява
и представлява.
8479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20204/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Миммос“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 314, вх. А, ет. 4, ап. 10,
с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги в страната и в чужбина, рекламна, консултантска, транспортна, спедиторска и посредническа дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен
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и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и дейности и услуги, незабранени изрично
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Кръстанов Тодоров и Емил Димитров Антонов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
8480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Контакт консул“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Петър 10, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги, рекламна дейност,
строителна и предприемаческа дейност, строително-монтажни работи, транспортна дейност
и спедиция със собствени или наети превозни
средства, хотелиерство и ресторантьорство, както
и всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Спасов Иванов, който го
управлява и представлява.
8481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19612/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ейт комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон 33, вх. А, ап. 12, с предмет на дейност:
организиране на национални и международни
изложения, панаири и реклама, търговско представителство, агентство и посредничество в страната
и в чужбина, организиране на вътрешен и международен ловен, риболовен и екотуризъм, внос
и износ на живи животни и дивеч, месо, месни
и рибни продукти, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, услуги
в сферата на компютърните технологии, онлайн
търговия, консултантска дейност, хотелиерски
услуги, всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Кольо Димов Желевски,
който го управлява и представлява.
8482
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 19475/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Капман грийн енерджи
фонд“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Три уши 8, ет. 6,
с предмет на дейност: придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и
чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на
проекти и изработване на програми, свързани с
усвояване на грантови финансирания, насочени
към производство на енергия от възобновяеми
източници, участие в пазари за търговия със
суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба
на облигации, финансиране на други дружества,
в които дружеството участва, всякаква друга
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дейност, за която няма забрана, установена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 500 000 лв., разпределен в 500 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Ангел Димитров
Хаджийски – изпълнителен директор, Детелина
Светославова Смилкова – председател, и Данаил
Василев Данаилов, и се представлява от изпълнителния директор Ангел Димитров Хаджийски.
8483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20244/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инс – брок
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Казичене,
ул. Мито Войнишки 4, с предмет на дейност: застрахователно агентство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Христа Царинова Аспарухова-Маноилова и Стефан
Петров Пешев и се управлява и представлява от
Христа Царинова Аспарухова-Маноилова.
8484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16318/2007 вписа промени за „Юнион ленд“ – ЕООД: вписва като
съдружници Добромир Андреев Далеков, Росица
Аспарухова Далекова и Невена Тодорова Боянова; вписва увеличение на капитала с непарична
вноска от 60 000 лв. на 120 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение на СГС от 14.ХІІ.2007 г. по дело
№ 690/2007; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
„Юнион ленд“ – ООД, и се управлява и представлява от Чавдар Георгиев Илиев; вписва нов
дружествен договор.
8485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19488/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Яра БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Лавеле 11, с предмет на
дейност: всички разрешени със закон дейности,
свързани със сделки с недвижими имоти, тяхното
управление и маркетинг, представителство на
чуждестранни фирми и физически лица – чужди
граждани, във връзка с това, търговско посредничество, представителство и агентство, информационно-консултантска дейност, инвестиране
в изграждане и експлоатация на недвижими
имоти, други дейности, незабранени със закон,
при спазване на задължителни изисквания на
разрешителния и регистрационния режим по
законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Кристина Стефанова Яранова и Асен Георгиев
Димитров и се управлява и представлява от
Кристина Стефанова Яранова.
8486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19384/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дабекс – Д 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Разсадника – Коньовица, ул. Христо Бла-
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гоев, бл. 14А, вх. Г, ет. 3, ап. 14, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, транспортни и превозни сделки,
комисионни, спедиционни сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна и превозна дейност, складова дейност,
рекламни, печатни, информационни, програмни
и консултантски услуги, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана съгласно законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Десимир Цанков Бужов,
който го управлява и представлява.
8487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19734/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зефир 91 – С“ – EООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, бул.
Ал. Пушкин 21, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, разкриване и експлоатация на магазини и други търговски обекти,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и
спедиторска дейност, автомонтьорска и сервизна
дейност, производство и преработка на селскостопанска продукция, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, рекламна,
консултантска, туристическа и информационна
дейност, сделки с недвижими имоти, всякаква
друга дейност, с изключение на забранените
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Желязко Димитров Кунев,
който го управлява и представлява.
8488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 18378/2007 вписа промени за „Пингвините“ – ЕАД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 1 938 500 лв. на 2 508 646 лв.
чрез издаване на нови 570 146 обикновени поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; дружеството продължава дейността си като акционерно дружество
„Пингвините“ – АД; заличава като едноличен
собственик на капитала „Пингвините“ – ООД
(рег. по ф.д. № 2353/99); вписва нов устав, приет
на общото събрание на акционерите, проведено
на 7.ХІІ.2007 г.
8489
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 18378/2007 вписа промени за „Пингвините“ – АД: вписва изменение на представителната
власт: дружеството се управлява и представлява
от двама изпълнителни директори – Златан Николаев Златанов и Владимир Николов Георгиев,
заедно и поотделно, а за сделки над 50 000 лв.
само след предварително одобрение на съвета на
директорите; вписва нов устав.
8490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 18171/2007 вписа промени
за „БГ Краси“ – ООД: вписва като управител
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Надежда Кирилова Тошева; дружеството се управлява и представлява от Христос Спирополус и
Надежда Кирилова Тошева заедно или поотделно.
8491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19379/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стойчев – к лийн“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бл. 11, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на
дейност: професионално почистване, търговска
дейност в страната и в чужбина, строително-ремонтни услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
посредническа дейност, рекламна дейност, транспортна дейност и всички дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Красимир Петров Стойчев,
който го управлява и представлява.
8492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20539/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Витал
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 13, партер, ап. 2, с предмет на дейност:
покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, инвестиционна
дейност и строителство, представителство на
местни и чуждестранни юридически и физически лица, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешна и външна търговия, посредничество, агентство, маркетингови и
консултантски услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, всякаква
друга незабранена със закон дейност, а когато за
извършването на определена дейност се изисква
разрешение (лиценз), тя ще се извършва само след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виктор
Константинович Грилихес, Любомир Генов Генов,
„Соладис“ – ООД (рег. по ф.д. № 12733/2004),
и „Евримекс“ – ООД (рег. по ф.д. № 16142/91),
управлява се и се представлява от Виктор Константинович Грилихес и Любомир Генов Генов,
които ще представляват дружеството с пълни
права заедно и поотделно за суми до 50 000 лв.
или тяхната равностойност в чужда валута, а
за поемането на задължения, сключването на
договори и разпоредителни сделки с активи на
дружеството над тази сума – само заедно.
8493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19366/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Балкан лайсънс партнър“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т.ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
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импортна и експортна дейност, рекламни услуги, маркетинг и консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Мелосин кепитъл“ – ООД, и
Питър Роналд Малао Айсълин и се управлява и
представлява от Питър Роналд Малао Айсълин и
Алайда Мария Маргарета ван Валкенгод-Хенеси
заедно и поотделно.
8494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7883/2007 вписа промени за
„Метал – инвест – София“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла, съставляващи
100 % от капитала на дружеството, от „Примиъм
асет мениджмънт“ – ООД, на „Норд“ – ООД;
заличава като едноличен собственик „Примиъм
асет мениджмънт“ – ООД; вписва като собственик „Норд“ – ООД; вписва нов учредителен акт.
8495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20190/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вайа
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 2,
бл. 634, вх. А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с ел. материали и
ел. техника, транспортни услуги в страната и в
чужбина, извършване на посредническа дейност
по наемане на търсещите работа лица в страната
и/или в чужбина и/или на моряци, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, консултантска дейност, лизинг, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Христо Каменов Герасимов, който го
управлява и представлява.
8496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7884/2007 вписа промени
за „Изотех рентал“ – ООД: вписва прехвърляне на
11 дружествени дяла от Йордан Павлов Йорданов
на Пламен Георгиев Миленков; вписва прехвърляне на 19 дружествени дяла от Людмил Иванов
Иванов на Пламен Георгиев Миленков; вписва
като съдружник Пламен Георгиев Миленков;
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 75 000 лв.; вписва като управител
Йордан Павлов Йорданов; вписва нов дружествен
договор; дружеството ще се управлява и представлява от Людмил Иванов Иванов и Йордан
Павлов Йорданов заедно и поотделно.
8497
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 20720/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Верила лубрикантс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Малуша 5, с предмет на
дейност: производство, маркетинг, дистрибуция и
търговия в страната и в чужбина с масла, греси и
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смазочно-охладителни течности, всякаква друга
дейност, незабранена със закон и която е свързана или обслужва основната производствена и
търговска дейност на дружеството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 6 000 000 лв.,
разпределен в 6 000 000 обикновени налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав:
Валентин Георгиев Трифонов, Димитър Петров
Ангелов, Христо Савчев Христов – председател,
Цветомир Петров Анастасов и Таню Христов
Танев – изпълнителен директор, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Таню
Христов Танев.
8498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19679/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Блом България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул.
Врабча 13, с предмет на дейност: картографиране,
геодезистки и кадастрални услуги, управление
на недвижими имоти, консултантски услуги в
горните и свързани с него сектори, градоустройствено планиране, геоинформационни технологии, геобаза данни, създаване на геобиблиотеки,
разработка на софтуер, лицензиране на софтуер,
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
58 000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бломинфо А/С и се управлява и представлява от
управителя Александър Методиев Петков.
8499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19120/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Модилиани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 3, вх. Г, ап. 77, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос
на маркови дрехи, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно, представителство и посредничество, консултантска
дейност, складови сделки, спедиционни сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, информационни, покупка, строеж и/или реконструкция и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство на всякакъв вид сгради (гражданско и промишлено строителство), индустриален
и графичен дизайн, екстрериорен и интериорен
дизайн, наемане и отдаване под наем на площи
и съоръжения, комисионни и превозни сделки,
всякакви други търговски дейности, разрешени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Светослав Иля Василев и Силвия Кръстева Василева и се управлява и представлява от Силвия
Кръстева Василева.
8500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20815/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маунт вю истейт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
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Лагера, ул. Хризантема 19, ет. 1, офис 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-ремонтна дейност, търговска продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, които не
са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 100 000 лв. непарична
вноска съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 19.ХІІ.2007 г.
на Софийски градски съд, фирмено отделение,
4 състав, по дело № 645/2007, с едноличен собственик на капитала и управител Радка Стоянова
Атанасова, която го управлява и представлява.
8501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19729/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мериан 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост, бл. 342, вх. 2, ет. 12, ап. 105, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки и изделия, рекламни,
програмни и други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и лицензионни сделки, туристически
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Петер Джонсън Караджа, който го управлява и
представлява.
8502
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15859/2007 вписа промени за „Ида комерс – 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Александър Петров Николов
на Марияна Стефанова Маринова; заличава като
едноличен собственик Александър Петров Николов; вписва като едноличен собственик Марияна
Стефанова Маринова; заличава като управител
Александър Петров Николов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Марияна
Стефанова Маринова; вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Красна поляна“,
ул. Крепост 10; вписва нов устав.
8503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15859/2007 вписа промяна за „Ида комерс – 2007“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Пазарджишкия окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от
Пазарджик, ул. Васил Левски 11, в София, район
„Красна поляна“, ул. 323 № 16.
8504

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1730/2005 вписа промени
за „Естел ентърпрайзис“ – ООД: заличава като
съдружник Марк Екхаут; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Марк Екхаут на „Аирис
трейдинг лимитид“; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Естел ентърпрайзис“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е „Аирис
трейдинг лимитид“, Кипър, рег. № 151055, гр. Лимасол, Архиепископ Макариу 240, П. Лордос
център, ет. 2, офис 204; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
8505
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1896/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пирин продукт холдинг“ – АД.
8506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13264/2005 вписа промени
за „Торсон комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „Тосън трейдинг
лимитид“ на Росен Стефанов Наумов; заличава
като едноличен собственик „Тосън трейдинг
лимитид“; вписва като едноличен собственик
Росен Стефанов Наумов; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 93, вх. Б,
ет. 03, ап. 82; заличава като управител Веселина
Георгиева Кунева; дружеството ще се управлява и
представлява от Росен Стефанов Наумов; вписва
нов учредителен акт.
8507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХІ.2007 г. по ф.д. № 9752/2005 вписа промяна за
„Агенор инвестмънт“ – ЕООД: вписва промяна
в наименованието на едноличния собственик
на капитала от „БГ КДИ“ – ЕООД, на „Агенор
груп“ – ЕООД.
8508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9293/2005 вписа
промени за „Джен Кес“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район
„Средец“, пл. Света Неделя 16, във Варна, бул.
Мария-Луиза 15, ет. 4, офис 7; вписва промяна
на предмета на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или предоставяне на туристически
услуги, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни дейности и свързаните с тях услуги,
превод от и на чужди езици (след получаване на
съответния лиценз), както и друга незабранена
със закон дейност.
8509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12990/2005 вписа промени
за „Изи трейдър“ – ООД: вписва прехвърляне на
200 дружествени дяла от „Електрис“ – ЕООД,

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

на „Оусъм интерактив“ – А Д; заличава като
съдружник „Електрис“ – ЕООД; вписва като съдружник „Оусъм интерактив“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13003/2007); вписва нов дружествен договор.
8510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7997/2005 вписа промени за
„Темпо холидей“ – ООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Райчо Ангелов Генов;
вписва прехвърляне на 90 дружествени дяла от
Райчо Ангелов Генов на Лидия Василева Генова;
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Райчо Ангелов Генов на Марио Найденов Пеловски; вписва като съдружници Лидия Василева
Генова и Марио Найденов Пеловски; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Темпо холидей“ – ООД;
дружеството се управлява и представлява от Марио Найденов Пеловски, Райчо Ангелов Генов
и Лидия Василева Генова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
8511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8978/2005 вписа промяна
за „Амбулатория за специализирана медицинска
помощ – медицински център Бодимед“ – ЕООД:
вписва промяна в начина на представляване на
дружеството – дружеството се управлява и представлява от управителя Цанко Димитров Пеевски.
8512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20003/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Касиди финанс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 88, вх. А, ет. 5, ап. 20, с предмет на
дейност: счетоводни услуги, одит, консултантска
дейност, проучвания, посредничество, както и
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Силвия Георгиева Войнова, която го
управлява и представлява.
8513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20610/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ер Ер консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, бул. Андрей Ляпчев
17, с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, строителство, производство и покупка на
стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна
дейност, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., от които 99 000 са непарична
вноска съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 10.ХІІ.2007 г.
на Софийски градски съд, фирмено отделение, 1
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състав, по дело № 665/2007, със съдружници Стоян
Вълчев Рудев и „Робо – консулт“ – ООД (рег. по
ф.д. № 5297/96), и се управлява и представлява
от Стоян Вълчев Рудев.
8514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20561/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Балкан
агрикалчарал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Янко
Сакъзов 11Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
управление и отдаване под наем на недвижими имоти, строителство и ремонт на сгради за
жилищни и производствени нужди, покупка на
недвижими имоти, сделки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и
юридически лица, външно- и вътрешнотърговска
дейност, всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 874 000 лв., внесен чрез непарична вноска
съгласно съдебно-техническа експертиза, приета
с определение от 13.ІХ.2007 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, 8 състав, по дело
№ 464/2007 и съдебно-техническа експертиза,
приета с определение от 13.ІХ.2007 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, 8 състав,
по дело № 465/2007, със съдружници „Випбилд
2006“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1201/2006), и „Балкан
Агрикалчар“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 9107/2005),
и се управлява и представлява от управителя
Муханед Н. Абдулах.
8515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20199/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емилукс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, бл. 332, вх. Д, ет. 6, ап. 115, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, туристически, информационни, рекламни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
както и извършването на всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Панайот Милушев Вучков
и се управлява и представлява от управителя
Емил Панайотов Вучков.
8516
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д.
№ 14279/91 допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Институт по заваряване“ – АД.
8517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18290/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „Евродиализа – диализни центрове“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Бузлуджа 46, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
с хронична бъбречна недостатъчност в диализни
центрове. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Веселина
Стефанова Илиева-Георгиева, Емил Паскалев
Димитров и Петър Трифонов Руневски и се управлява и представлява от Веселина Стефанова
Илиева-Георгиева и Емил Паскалев Димитров
заедно и поотделно.
8518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19979/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Център холидей
София“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 30, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, производство и търговия с животинска и
селскостопанска продукция, със строителни материали и строителна дейност, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и
международна туристическа, транспортна дейност
и всички други дейности и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мехмет Салих
Къран, Ферхат Чакмаклъ и Хакан Кьоседаг и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и/или поотделно.
8519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20196/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емко 18“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ж.к.
Сердика, бл. 23, вх. Г, ет. 7, ап. 91, с предмет на
дейност: автосервизни и мотоуслуги, автобояджийски услуги, продажба и търгове с лакове и
автобояджийски и тенекеджийски съоръжения,
продажба на автомобили и моторни части и аксесоари, автотранспортна и таксиметрова дейност,
рент-а-кар, покупка и продажба на недвижими
имоти, бръснаро-фризьорски и козметични услуги, производство, внос, износ и търговия със
стоки, незабранени със закон, бартер, лизинг и
други външнотърговски операции, предлагане на
всякакъв вид услуги, незабранени със закон, ресторантьорство и хотелиерска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни и български физически и юридически лица в страната и в чужбина, организиране
на вътрешен и международен туризъм, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Емил Мирчев Динев, който го управлява и представлява.
8520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20533/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Оптика Зорница 92“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“, ул. Кв. Витоша, бл. 2, вх. 1, ет. 3, ап. 11,
с предмет на дейност: изработка и продажба на
очила и материали за очна оптика, вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки в първоначален и преработен вид, посредничество, представителство, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Живко Иванов Найденов,
който го управлява и представлява.
8521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19838/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Васмакс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Нишава 36, вх. Б, с предмет
на дейност: транспортна дейност, товарни и
пътнически услуги, строителство и строителни
дейности, ремонтни дейности, монтаж на жилища, търговски, административни и стопански
сгради и обекти, комисионерска, спедиционна,
лизингова, складова, превозна, таксиметрова, рекламна и информационна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, международен и вътрешен
туризъм, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти, външнотърговски дейности,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Георгиев Иванов, Илия Василев Кърпачев и Максим Олегович
Опанасенко и се управлява и представлява от
Васил Георгиев Иванов.
8522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19297/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ра лос“ – ЕООД, със седа лище и а д рес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 78, с предмет на дейност: отдаване под
наем на недвижими имоти, строителство, ремонт,
реконструкция и модернизация, инженеринг,
строителство на жилища и промишлени обекти,
строеж или обзавеждане на недвижими вещи
с цел продажба, производство и изкупуване на
продукция, външнотърговски сделки, покупка на
стоки с цел препродажба, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, маркетинг, посредническа и
лизингова дейност, рекламни и информационни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 61 500 лв., с едноличен собственик на
капитала Рамиро Лосано Перес и се управлява
и представлява от управителите Яна Павлова
Пейчева и Луис Мануел Руби Бланк заедно и
поотделно.
8523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19472/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фиксиднис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Московска 29, ет. 7, с предмет на дейност: покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия със строителни
материали, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни и други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Стефан Стоянов Метов, който го управлява и
представлява.
8524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19520/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Конкурент 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Проф.
Фритьоф Нансен 43, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки, внос, износ,
производствена и търговска дейност, рекламна
дейност, консултантски услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, транспортна
дейност, търговско представителство, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
като дейностите, за които се изисква разрешение,
ще се осъществяват след получаването на такова
от компетентните органи, всякаква друга дейност
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Александър Костадинов Ковачев, който го управлява и
представлява.
8525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20554/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бояна комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Феликс Каниц 34, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки, софтуер и комуникационни продукти и
апарати, системи за контрол на достъп и охрана,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Христо Събев Иванов, който го
управлява и представлява.
8526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20422/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Линан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, ул. Братя Миладинови 12,
с предмет на дейност: внос, износ, продажба и
сервиз на всякакъв вид стоки, маркетингови и
лизингови услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Шломо Йосопов, Майкъл Фихман
и Ари Фихман и се управлява и представлява
от Ари Фихман.
8527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20367/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енинобул“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 34, вх. 3, ап. 48, с предмет на дейност:
всякаква транспортна, спедиционна, складова
дейност, вътрешна и международна спедиция,
отдаване на автомобили по наем, таксиметрови
услуги, експорт-импорт на растителни масла,
реекспорт, бартерни и компенсационни сделки,
всякакви специфични външнотърговски операции,
маркетингова, концесионна, посредническа, агентска, консултантска, лизингова, инженерингова
и рекламна дейност на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, организиране на
клубове и базари, изложби, импресарство, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви
съпътстващи го дейности, хотелиерство, ресторантьорство, атракциони, експлоатация на всякакъв
вид занимателни игри (без хазарт), всякакви други
производства, търговия и услуги и специфични
операции, без забранените или ограничените
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител До Канх Хънг, който го
управлява и представлява.
8528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19712/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Меда
92“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 7, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Елена Димитрова
Николова, която го управлява и представлява.
8529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19915/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лакис и синове
дивелоперс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет
на дейност: бизнес консултации, търговия с
недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, внос и износ на продукти на хранителновкусовата промишленост, комисионна, спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговия с твърди и течни горива,
търговия с резервни части – нови и втора употреба, и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5100 лв., със съдружници Христодулу
Христодулос, Христодулу Йоргула, Христодулу
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Андреас, Христодулу Павлос, Христодулу Александрос и Христодулу Терапон и се управлява и
представлява от Христодулу Христодулос.
8530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19642/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мегатранс топ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Христо Чернопеев 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакъв
вид стоки и услуги, за които няма забранителен
или разрешителен режим, внос, износ, търговско
представителство, посредничество и агентство,
транспортна, лизингова, спедиционна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Румен Ненчев
Данаилов, който го управлява и представлява.
8531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6444/2007 вписа промени
за „ВД партнърс“ – ООД: вписва прехвърляне на
12 дружествени дяла от Петър Христов Велинов
на „Фактор груп холдинг“ – АД; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Кирил Димчев
Диков на „Фактор груп холдинг“ – АД; вписва
като съдружник „Фактор груп холдинг“ – АД (рег.
по ф.д. № 2430/2005); премества седалището и
адреса на управление – район „Красно село“, бул.
България 88, ап. 3 – 16; заличава като управител
Кирил Димчев Диков; вписва като управител
Младен Георгиев Василев; дружеството се управлява и представлява от Петър Христов Велинов
и Младен Георгиев Василев заедно и поотделно,
а за сделки над 100 000 лв. – само заедно; вписва
нов дружествен договор.
8532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19920/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Малибул“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 426, вх. 2, ет. 3, ап. 28, с предмет на дейност:
стопанисване и земеползване на селскостопански
земи, производство и реализация на стоки от
хранително-вкусовата промишленост и стоки за
широко потребление, производство, събиране,
изкупуване, преработка и продажба на селскостопански и горски продукти, селскостопански
услуги и механизация, транспортни и спедиторски
услуги в страната и в чужбина, авторемонтна и
сервизна дейност, таксиметрови услуги, вътрешнои външнотърговска дейност – експорт, импорт,
реекспорт, бартер, лизинг на стоки и други дейности, незабранени със закон, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети на търговци,
търговски предприятия и други организации в
съответствие с изискванията на нормативната
база за счетоводството и счетоводните стандарти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Атанас Митков Малинов, който го
управлява и представлява.
8533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19704/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Имоти контракт
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Страцин 9, ап. 10,
с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество при сключване на сделки с
недвижими имоти, управление на собствеността на български и чуждестранни физически и
юридически лица, маркетингови проучвания на
пазара на имоти в страната, изграждане на бизнес
концепции, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, както и всички други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Симеонова Димчева и Анелия
Иванова Мичева и се управлява и представлява
от Анелия Иванова Мичева.
8534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20490/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енерго плаза“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 99, вх. Д, ет. 3, ап. 68, с предмет на дейност:
производство, пренос и покупко-продажба на електроенергия, пласиране, проектиране, изграждане
и експлоатация на съоръжения за производство
на електроенергия, вкл. от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, консултации,
анализи и инженерингова дейност в областта
на енергетиката, търговско представителство и
посредничество, всякакви други търговски сделки и дейности, за които няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Венцислав Любенов Вушев, който го
управлява и представлява.
8535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19576/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екстрийм Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Разсадника, бл. 65, вх. Д,
ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: специализирани строителни дейности и други позволени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Великов
Димитров, който го управлява и представлява.
8536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19880/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Елдима“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, бл. 108, вх. Д, ет. 5, ап. 94, с предмет
на дейност: проучване, търговия с промишлени
стоки и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Георгиев Марков,
който го управлява и представлява.
8537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19530/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тренд
фокс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-18,
бл. 1, вх. Б, ет. 17, ап. 170, с предмет на дейност:
търговия на едро, внос на стоки и услуги, 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, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни и други услуги, покупка, отдаване под наем на недвижими имоти,
лизинг, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Димчев
Събев, Мариела Георгиева Скендерова и Явор
Иренов Трифонов и се управлява и представлява
от Христо Димчев Събев и Явор Иренов Трифонов
заедно и поотделно.
8538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19698/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Авелоун“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 29, стая 406, с предмет на
дейност: организиране, управление и ръководство
при изпълнение на публични и вътрешноорганизационни събития, кастинги, промоции, изработка на уебсайтове, интернет търговия, интернет
услуги, поддръжка на връзки с обществеността
и пъблик рилейшънс, управление на външни и
вътрешни комуникации, маркетингова дейност,
рекламна дейност, търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, транспортна, превозна и спедиторска дейност, складова и лизингова
дейност, външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
бартер и други специфични външнотърговски
операции, издателска и продуцентска дейност,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Галя Дянкова Дянкова,
която го управлява и представлява.
8539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19737/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кредо С“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Свети Теодосий Търновски
54, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: предоставяне на счетоводни услуги, независим финансов
одит, счетоводни проверки, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска
дейност със стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни и преводни услуги, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена
Николова Сотирова и Илиана Николова Сотирова и се управлява и представлява от Елена
Николова Сотирова.
8540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19761/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Свеми 137“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 121, вх. В, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, организиране и предоставяне
на туристически услуги, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Венцислав
Спасов Митов и се управлява и представлява
от управителя Диана Стефанова Русева-Митова.
8541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19766/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марина сървисиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. 11 август
1, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти с цел препродажба, отдаване
под наем или собствено ползване, управление на
недвижими имоти, импорт и експорт, консултантски и посреднически услуги, рекламна дейност,
транспортна дейност, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Енцо Гацо, който го
управлява и представлява.
8542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19995/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ти енд
Ем енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Ген.
Данаил Николаев 10, бл. 2, вх. Д, ет. 1, ап. 90,
с предмет на дейност: производство и продажба
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз),
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експлоатация, ремонт и обслужване на всички
свързани с тя х инста лации, всякак ва дру га
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Милена Кръстева Бокова и Теодор
Кънчев Кънчев и се управлява и представлява
от Милена Кръстева Бокова.
8543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19423/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Продизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Александър Жендов 6, ет. 1, офис 101, с предмет на
дейност: проектантска и консултантска дейност,
проектиране на строителни конструкции, посредничество при различни видове сделки, търговия и
производство на различни видове стоки, външна
търговия, международен и вътрешен туризъм,
покупка, строеж и сделки с недвижими имоти,
сервизна дейност, рекламна дейност и различни
видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Мария Евгениева Абаджиева,
която го управлява и представлява.
8544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20095/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аракс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 38, вх. В, ет. 6, ап. 58, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Нели Томова Михайлова,
която го управлява и представлява.
8545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20543/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Специализирани подови покрития“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен 2а, ет. 2, с предмет на
дейност: производство, проучване, проектиране
и полагане на специализирани подови покрития
за индустрията и бита, строителни изолации,
машинна подготовка и обработка на бетони,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно
във всички разрешени форми с всички разрешени
стоки, рекламна дейност, консултантска дейност,
представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, транспортна и
спедиторска дейност, строителство, всякаква
друга дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Любка Николова Донева, която го
управлява и представлява.
8546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19897/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Тих
Ивел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище
100, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки с всякакви стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
издателски услуги, строителна дейност и сделки
с недвижими имоти, лизинг и всякакви други
производствени и стопански сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Тихомир Русев Юруков,
който го управлява и представлява.
8547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18121/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Класик фешън
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, кв. Борово, бл. 24, вх. В, ет. 6, ап. 60, с
предмет на дейност: строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителномонтажни работи, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, в частност строителни материали и материали за довършителни
строително-монтажни работи, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с техническо оборудване и
ноу-хау, покупка, туристически и туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Радослав Христов Христов, Жулиян Иванов Желязков и Мария Спиридонова Баръмова и се управлява и представлява
от Радослав Христов Христов и Жулиян Иванов
Желязков заедно и поотделно.
8548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20338/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БеГе експо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ул.
Кукуш 7, с предмет на дейност: консултантска
дейност, рекламна дейност, експертна дейност в
областта на рекламата, маркетинга и връзките с
обществеността, организиране и провеждане на
семинари, изложения и промоционални кампании, маркетингови проучвания, дистрибуторска
дейност, вътрешни и външни търговски сделки,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, лицензионни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
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собственик на капитала „Телематик“ – АД, и се
управлява и представлява от управителя Ангел
Андонов Ирибозов.
8549
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19482/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пробетон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 314, вх. 2, ет. 7, ап. 13, с предмет на
дейност: производство на строителни материали,
строителство, рекламна дейност, спедиционна
дейност, консултантска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Димитров
Йончев и се управлява и представлява от управителя Радослав Кирилов Димитров.
8550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18079/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кафе Роза – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Цар
Иван Асен ІІ № 86, бл. 27, с предмет на дейност:
търговия, внос и износ на промишлени и хранителни стоки и стоки с художествена стойност,
хотелиерство и ресторантьорство, откриване на
универсални заведения и заведения за обществено
хранене, организиране на шоупрограми, битови
услуги – транспортни, копирни, международни
туристически, одиторски и рекламни сделки,
строителни работи, организиране на търгове,
базари, изложби, търговско-импресарски сделки
с предмети на изкуството, антиквариат, всички
други сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Хермила Владимирова Панайотова-Андонова,
която го управлява и представлява.
8551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вани
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бул.
Ломско шосе, бл. 172, вх. Б, ет. 2, ап. 25, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг,
транспортна дейност, рекламна и консултантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Юлиан Иванов Георгиев,
който го управлява и представлява.
8552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19625/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Параком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул.
Академик Иван Евстатиев Гешов 9, ап. 5, с
предмет на дейност: разработка на софтуер, про-
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изводство, внос и износ на стоки и услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Иванов Малчев, който го
управлява и представлява.
8553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19581/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дамекс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Княз
Александър Батенберг 1, с предмет на дейност:
строителство и ремонт на сгради за офиси, жилищни и производствени нужди, управление и
отдаване под наем на недвижими имоти, брокерска дейност, покупка на недвижими имоти,
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
интериорен дизайн и вътрешно обзавеждане,
предприемачество, посредничество и агентство
на чуждестранни физически и юридически лица,
външно- и вътрешнотърговска дейност, както и
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
721 000 лв., формиран с непарична вноска съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение на СГС от 10.Х.2007 г. по ф.д.
№ 514/2007, с едноличен собственик на капитала
„Дамекс“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Иван Ганчев Гушански.
8554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19848/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тес
гео“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 38, вх. 3, ет. 1, ап. 36, с предмет на дейност:
геодезически дейности и изработване на карти,
кадастър и териториално устройство, консултантска дейност, счетоводни услуги, рекламни,
информационни, прог рамни и импресарск и
услуги, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Елеонора Николова Стойнева, която
го управлява и представлява.
8555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1580/2001 вписа промени
за „Банд – консултации и управление“ – ООД:
вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от
Татяна Недялкова Кръстева на Николай Михайлов Полинчев; заличава като съдружник и
управител Татяна Недялкова Кръстева; вписва
като съдружник и управител Николай Михайлов
Полинчев; вписва промени в дружествения дого-
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вор; дружеството ще се управлява и представлява
от Даниел Златков Колев и Николай Михайлов
Полинчев заедно и поотделно.
8556
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20527/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БНА – проект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 2, бл. 279, вх. А, ет. 1, офис 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, строителство и ремонт,
както и всички останали незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Басри Мехмед Али, който
го управлява и представлява.
8557
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20186/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арреджо – България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Белите брези, бл. 8, ет. 7, ап. 23, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия на едро и
дребно, внос, износ, търговско представителство
и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство (след получаване на съответните лицензи и
разрешителни, в случай че се изискват такива),
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Цветомир Конов Конов, който го
управлява и представлява.
8558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19525/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Съни 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 69, вх. А, ет. 5, ап. 14, с предмет
на дейност: ресторантьорска, туристическа и
хотелиерска дейност, консултантска дейност,
т ърговско представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешна и външна търговия, производство,
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Илияна Петрова Кацарска, която го
управлява и представлява.
8559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20005/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Монцонит“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, кв. Манастирски
ливади, ул. Боянски водопад 104, бл. 5, ет. 2,
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ап. 5, с предмет на дейност: търсене, проучване
и оценка на находища на подземни богатства,
консултантски услуги в областта на геологията
и минното дело, разработка на находища на
подземни богатства, минен добив и преработка
на подземни богатства, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Миланов Георгиев, Пламен
Христов Панчев и Недялка Дженева Георова и
се управлява и представлява от Валентин Миланов Георгиев.
8560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20671/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сигнус БГ 4“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
14, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство за местни и
чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, маркетинг, рекламна
дейност и консултантска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Сигнус Холдинг“ и се
управлява и представлява от управителя Гинка
Асенова Крумова.
8561
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19869/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йолов комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 48, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, рекламна и информационна
дейност, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната, търговия със строителни материали,
складова дейност, предоставяне на маркетингови
и консултантски услуги и търговия с хранителни
и селскостопански продукти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Ивайло Цветков Йолов, който го управлява и
представлява.
8562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 16642/2007 вписа промени
за „Серве трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Атанас Иванов Дервенски на „Брит инвестмънт Лтд“; заличава като
едноличен собственик на капитала Атанас Иванов
Дервенски ; вписва като едноличен собственик на
капитала „Брит инвестмънт Лтд“, САЩ; вписва
нов учредителен акт.
8563
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19591/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Никс – М“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Планиница 23, 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, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Мелинс“ – ООД, и Николай Огнянов Маринов и се управлява и представлява от
Николай Огнянов Маринов и Мартин Огнянов
Маринов заедно и поотделно.
8564
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20084/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ММ метал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Царево село 3, ет. 2, ап. 17, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с машинни
елементи, резервни части покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, посредничество на
местни и чуждестранни лица, бартерни сделки,
както и търговия по интернет, търговско международно представителство и представителство
по международен бизнес и маркетинг, пазарна
информация, превоз на товари, автотранспортна
дейност, всякаква търговска дейност, услуги в Република България и в чужбина, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Марино Монфредини,
който го управлява и представлява.
8565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20175/2007 вписа в търговския регистър дружест
во с ограничена отговорност „Арт грес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 305, вх. 1, партер,
с предмет на дейност: търговия със строителни
материали, вътрешна и външна търговия, вътрешнообщностна търговия и услуги, внос и износ
на всякакви стоки, реекспорт, бартерни сделки,
търговско представителство, посредничество
и комисионерство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантска,
рекламна и информационна дейност, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 30 000 лв., със съдржници Десислав
Симеонов Цингилев и Йордан Николаев Генов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8566
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19647/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Валем инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Българска морава
97, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: строителство,
изпълнение на строително-монтажни и ремонтни
работи, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, счетоводни и
одиторски услуги, съставяне на годишни финансови отчети, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, която е търговска
по смисъла на Търговския закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Валем 2000“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 6687/2000), и „Стем“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1742/95), и се управлява и представлява от
Валентина Цветкова Пенева и Емил Арахангелов
Пенев заедно и поотделно.
8567
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19812/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дизайн флоор“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 116, вх. Е, ет. 6, ап. 125, с предмет на дейност:
дизайн, изпълнение и поддръжка на интериорни и
екстериорни пространства, строително-ремонтни
и довършителни строителни дейности, търговия
на едро и дребно с промишлени и потребителски
стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон, без ограничения в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Калоян Спасов Чобанов и Калоян Любославов Молалийски
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20040/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фоббия
вижън“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Леонардо
да Винчи 2, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
реклама, филмово продуцентство, дизайн и производство на костюми и реквизит, организиране
на кастинги, пространствен дизайн, създаване
на филми, клипове и телевизионни предавания,
специални ефекти във филмовото производство,
внос и износ на стоки и услуги, посредничество
между български и чуждестранни фирми, производство на каравани и кемпери, внос и износ на
коли, кемпери и каравани, отдаване на техника
под наем, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Анна Огнянова Гелинова и Йордан Йорданов Тропчиев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8569
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19903/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ви енд Джи къмпани“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Едисон 38 – 42, вх. Б, ет. 2, ап. 8, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
с изделия от стъкло, метал, керамични изделия,
посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау,
интернет маркетинг, туристическа, транспортна, счетоводна, консултантска и всякаква друга
дейност, позволена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Грозданка
Димитрова Атанасова, която го управлява и
представлява.
8570
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стал
проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 77,
вх. Б, ет. 6, ап. 39, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки и други услуги, покупка и
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Снежанка Антониева Христова, която
го управлява и представлява.
8571
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9138/2003 вписа промени
за „Д-р Шулева – амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика за първична
стоматологична помощ“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Д-р Шулева – амбулатория
за първична медицинска помощ – групова практика за първична стоматологична помощ“ – ООД,
на „Д-р Шулева – амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика за първична
дентална помощ“ – ООД; вписва промяна на
предмета на дейност: диагностика, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации, профилактика и други дентални дейности по чл. 11 ЗЛЗ.
8572
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10623/2003 вписа промени
за „Симкорп“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ваня
Начкова Найденова; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Ваня Начкова Найденова
на Сергей Иванович Михалев; вписва като едноличен собственик на капитала Сергей Иванович
Михалев; вписва като управител Йордан Ангелов
Въжаров, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
8573
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 493/2003 вписа промени
за „Свободно слово“ – ООД: заличава като управител Димитър Константинов Дилчев; вписва
като управител Константин Дилчев Василев,
който ще управлява и представлява дружеството.
8574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1515/2003 вписа промени
за „Ви Ал – В“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Росица Атанасова Маркова
на Николай Велизаров Петков; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Луиза Благоева
Маркова на Велизар Найденов Петков; заличава
като съдружници и управители Луиза Благоева
Маркова и Росица Атанасова Маркова; вписва
като съдружници Велизар Найденов Петков и
Николай Велизаров Петков; дружеството ще се
управлява и представлява от Велизар Найденов
Петков и Николай Велизаров Петков заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
8575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4370/2003 вписа промени
за „Енергия – БГ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Лозенец“, ул. Капитан Андреев 21, ет. 3, ап. 12;
вписва промени в учредителния акт.
8576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 575/2003 вписа промени за „Централна автогара“ – АД: дружеството се управлява и
представлява от изпълнителния директор Иван
Мирославов Ивайлов и председателя на съвета на директорите Емилия Славеева Станоева
само заедно, а при сключване на договори за
кредит и заем за суми над 10 000 лв., договори
за наем с общ размер на наемното задължение
над 10 000 лв., договори за съвместна дейност,
предвиждащи задължения над 10 000 лв., предоставяне на обезпечения на стойност над 10 000 лв.
и нареждането на банкови преводи на стойност
над 10 000 лв. дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Иван Мирославов
Ивайлов, председателя на съвета на директорите
Емилия Славева Станоева и члена на съвета на
директорите Живко Петров Антонов само заедно.
8577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3797/2002 вписа промени за
„Строително-предприемачески холдинг“ – ЕООД:
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Буная 8, ет. 4, ап. 11; вписва
промяна в учредителния акт.
8578
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10041/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Български розови градини“ – АД.
8579
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4673/2002 вписа промени
за „Степойл“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Стефан Димитров Павлов; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Стефан
Димит ров Павлов на А нтоанета Стефанова
Костова; вписва като съдружник и управител
Антоанета Стефанова Костова; дружеството се
управлява и представлява от Валентин Михайлов
Николаев и Антоанета Стефанова Костова заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
8580
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8578/2002 вписа промени за „Център за
обучение по програми за европейско финансиране“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието
от „Център за обучение по програми за европейско
финансиране“ – ЕООД, на „Елинор 7М“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев
7, вх. А, ет. 1, ап. 3; допълва предмета на дейност
със „селскостопанска дейност – производство
на селскостопански култури, растениевъдство и
животновъдство, селски туризъм, хотелиерска и
ресторантьорска дейност“.
8581
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 6849/2002 вписа промени за „Димидент – медико-техническа лаборатория“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Ивелина Петрова Манева на Тодорка Иванова
Йорданова; заличава като съдружник Ивелина
Петрова Манева; вписва като съдружник Тодорка
Иванова Йорданова; вписва промени в дружествения договор.
8582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2733/2001 вписа промяна
за „Мартерн“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Искър“,
ж.к. Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров 162, ет. 2.
8583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4367/2001 вписа промени
за „ЕфСиЕл“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Лозенец“, ул.
Йордан Стубел 10а, ет. 2, ап. 5; вписва нов дружествен договор.
8584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12440/2001 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ин атенд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Слатинска 37' (прим), ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
финансово-счетоводни услуги, финансов мениджмънт, икономически, финансов и данъчен консулт,
търговия, издателска дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност, хотелиерство
и рестрантьорство, търговия с нефтопродукти,
продукти на нефтохимията и гориво-смазочни
материали, вътрешна и външна търговия, реекс-
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порт, търговско представителство, посредничество
и агентство, вкл. с недвижими имоти, вътрешен
и международен туризъм, услуги, търговия с
черни, цветни и други метали (в съответствие
с изискванията на законодателството), покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, откриване и стопанисване на обекти
за хранене и развлечение, търговия с тютюневи
изделия, вино и спиртни напитки, търговия с
хранителни продукти, на други стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство с цел продажба на
всички видове стоки от промишлен и хранителен
вид, външна и вътрешна търговия, в т.ч. внос и
износ, импресарска, рекламна, авторска, продуцентска и издателска дейност, изпълнително
продуцентство, производство и търговия с музикални стоки и продукти, разрешени със закон,
звукозаписи и видеозаписи с цел продажба, сделки
с интелектуална собственост, представителство,
концертна дейност, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякакъв вид търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 395 000 лв.,
с неограничен срок, със собственик „Българска
счетоводна компания „Счетобаланс“ – АД, и се
управлява и представлява от Любомир Георгиев
Петров.
8585
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 и чл. 264 ТЗ регистрира с решение
от 26.VІІІ.2004 г. по ф.д. № 12440/2001 промени
за „Ин атенд“ – ЕООД: вписва преобразуване на
„Ин атенд“ – ЕООД, чрез промяна на правната му
форма в еднолично акционерно дружество „Счетоводна къща „Счетобаланс“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Слатинска 37' (прим), ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: счетоводни услуги, финансов мениджмънт, икономически, финансов и данъчен консулт,
търговия, издателска дейност, туроператорска и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с нефтени продукти
на нефтохимията и гориво-смазочни материали,
вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство,
вкл. с недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм/услуги, търговия с черни, цветни
и други метали в съответствие с изискванията
на законодателството, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, откриване и стопанисване на обекти за хранене и
развлечение, търговия с тютюневи изделия, вино
и спиртни напитки, търговия с хранителни продукти, с други стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство с цел продажба на всички видове
стоки от промишлен и хранителен вид, външна
и вътрешна търговия, в т.ч. внос и износ, импресарска, рекламна, авторска, продуцентска и
издателска дейност, изпълнително продуцентство
(производство и търговия с музикални стоки и
продукти, разрешени със закон), звукозаписи и
видеозаписи с цел продажба, сделки с интелек-
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туална собственост, представителство, концертна
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякакъв вид търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 395 000 лв., разпределен в 395 налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1000 лв., с едноличен собственик на капитала Любомир Георгиев Петров. Дружеството е
със съвет на директорите в състав: Любомир Георгиев Петров – изпълнителен директор, Гергана
Любомирова Георгиева, Елена Тенчева Петрова
и Лъчезар Любомиров Георгиев, и се управлява и представлява от изпълнителния директор
Любомир Георгиев Петров; вписва прекратяване
без ликвидация на „Ин атенд“ – ЕООД, поради
преминаване на цялото имущество върху „Счетоводна къща „Счетобаланс“ – ЕАД, при условията
на универсалното правоприемство.
8586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12440/2001 вписа промени за „Счетоводна къща „Счетобаланс“ – ЕАД: вписва промяна на наименованието от „Счетоводна къща
„Счетобаланс“ – ЕАД, на „Ес Би Ко“ – ЕАД;
вписва промяна в устава, приет от едноличния
собственик на капитала на 26.ХІ.2007 г.
8587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12186/2003 вписа промени
за „Белсуин“ – ООД: заличава като управител
Николай Иванов Иванов; вписва като управители
Йордан Константинов Тачев и Антонио Карлос
Лоурейро Кадете, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.
8588
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 5373/2001 вписа промени за „Брайт авиейшън сървисис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
200 дружествени дяла от „Компания Ресайл (ТОВ
компания ресайл)“ на „Адванс авиейшън съпорт
лимитед“; заличава като едноличен собственик
на капитала „Компания Ресайл (ТОВ компания
ресайл)“; заличава като управител Сергей Цветанов Петков; вписва като едноличен собственик
на капитала „Адванс авиейшън съпорт лимитед“,
Британски Вирджински острови, със седалище
Интернешънъл тръст билдинг, Тортола; вписва
като управител Александър Борисович Смирнов,
който ще го управлява и представлява; вписва
нов устав.
8589
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 7277/2001 вписа промени за „Банкя
палас“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 6 230 000 лв. на 6 653 000 лв.; капиталът е
увеличен с апортна вноска – вземане на стойност 423 071,59 лв. съгласно съдебно-счетоводна
оценителна експертиза, приета с определение от
5.ХІІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 7 състав, по дело № 658/2007; вписва
промени в дружествения договор.
8590
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9586/2001 вписа промени
за „Екобел“ – ООД: вписва промяна в наименованието и правната форма на съдружника
„Бултекс“ – ЕООД, на „Некстън дивелъпмън
сълюшънс“ – ЕАД; вписва промяна на наименованието от „Екобел“ – ООД, на „Некстън“ – ООД;
вписва промени в дружествения договор.
8591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15127/2000 вписа промяна за „Ловико
Сухиндол – холдинг“ – АД: заличава Иво Каменов Георгиев като член на управителния съвет и
представляващ дружеството.
8592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2605/2000 вписа промени
за „Групова практика за първична медицинска
помощ – Медика груп 2000“ – ООД: заличава
съдружника Керана Любенова Япаджиева; дяловете на Керана Любенова Япаджиева се поемат
от нейните наследници Стефан Пенчев Василев,
Пенчо Стефанов Василев и Руслан Стефанов
Василев; вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Стефан Пенчев Василев, Пенчо Стефанов
Василев и Руслан Стефанов Василев (придобити
по наследство от Керана Любенова Япаджиева)
на Христина Богомилова Георгиева; вписва нов
дружествен договор.
8593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4400/2000 вписа промени
за „Есалог България“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Студентски“, ул. Професор Георги Златарски 19А, партер; вписва промени в дружествения
договор.
8594
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3156/2000 вписа промени
за „Еврокакао“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Средец“, ул. Николай Гогол 15, ет. 1; вписва нов учредителен акт.
8595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г по ф.д. № 2580/2000 вписа промени
за „МСУ – 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на
26 дружествени дяла от Асен Пенчев Маринов:
на Божидар Иванов Йорданов – 13 дяла, и на
Петър Николаев Игнатов – 13 дяла; заличава като
съдружник и управител Асен Пенчев Маринов;
вписва като съдружници Божидар Иванов Йорданов и Петър Николаев Игнатов; вписва промяна
на наименованието от „МСУ – 2000“ – ООД, на
„Академия МСУ (Медицинска специализация
и усъвършенстване)“ – ООД; вписва като управител Петър Николаев Игнатов; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Антон Николаев Попов и Петър Николаев Игнатов заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
8596
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 187/2000 вписа промени за „Евромаркет
компресорс“ – АД: вписва увеличение на капитала
от 50 000 лв. на 100 000 лв. чрез издаване на 500
нови обикновени поименни акции с право на глас
с номинална стойност 100 лв.; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бул. Андрей Ляпчев 51; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 8.ХІ.2007 г.
8597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5065/2005 вписа промени
за „ММ сис“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Малин Пламенов Кръстев
на Николай Георгиев Колев; заличава като съдружник и управител Малин Пламенов Кръстев;
вписва като съдружник Николай Георгиев Колев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Димитър Георгиев Петров и Николай Георгиев
Колев заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
8598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6073/2005 вписа промени
за „Изитайтълс девелъпмънт студио“ – ООД:
вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от
Камен Тодоров Бъндев на Мартин Иванов Мадански; вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла
от Камен Тодоров Бъндев на Методи Кирилов
Чачов; заличава като съдружник Камен Тодоров
Бъндев; вписва като съдружници Мартин Иванов Мадански и Методи Кирилов Чачов; вписва
промени в дружествения договор.
8599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8580/2005 вписа промени за
„Ситалк уайн“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Георги Иванов Янакиев на
Иван Георгиев Янакиев; заличава като съдружник
и управител Георги Иванов Янакиев; вписва като
съдружник и управител Иван Георгиев Янакиев;
дружеството ще се управлява и представлява
от Теодор Венциславов Вацев и Иван Георгиев
Янакиев заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
8600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9366/2004 вписа промени
за „Марангоз М Х М“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Виолин Георгиев Марангозов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител
Красимир Виолинов Марангозов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
8601
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 6 ТЗ с решение от 15.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10661/2004 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Стефка Камчева“ като съвкуп-
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ност от права, задължения и фактически отношения на „СК пропъртис мениджмънт“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 10359/2006).
8602
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12538/2004 вписа промени
за „Бългериън пропъртис груп“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Андрияна Петкова
Татарова-Дамянова; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Андрияна Петкова Татарова-Дамянова на Бисер Иванов Дамянов; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Андрияна
Петкова Татарова-Дамянова на Георги Димитров
Манчев; вписва като съдружник и управител
Георг и Дими т ров Ман чев; вписва п ром яна
на наименованието от „Бългериън пропъртис
груп“ – ООД, на „Пи Ем Ай“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност: инвестиционна
дейност в страната и в чужбина, проектиране,
строителство, представителство, консултантска
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, маркетинг, реклама, всякаква друга дейност,
незабранена със закон; дружеството се управлява
и представлява от Бисер Иванов Дамянов и Георги
Димитров Манчев заедно и поотделно; вписва
актуализиран дружествен договор.
8603
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13202/2004 вписа промени за „Моба“ – ЕООД: заличава като управител
Валери Венков Върбанов; вписва като управител
Николай Петров Стоев.
8604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9127/2004 вписа промени
за „Индустриален и технологичен бизнес парк
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 305 000 лв.; вписва промени
в учредителния акт.
8605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19631/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Сити
констракшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Латинка
43А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, лицензионни
и лизингови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Христов Холиолчев и Веселин Цветков Алексиев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
8606
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19565/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нибо – Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Алеко 35, с предмет на дейност: автоуслуги,
дърводелски услуги, счетоводни услуги, внос и
износ на стоки, транспортна дейност, ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Божилов Пашалийски, който го управлява и представлява.
8607
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19750/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ДИП мебел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 264,
вх. Б, ет. 9, ап. 51, с предмет на дейност: производство, ремонт и търговия с мебели, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид с цел постигане
на печалба, продажба на стоки от собствено производство с цел постигане на печалба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки с цел постигане
на печалба, други сделки и търговска дейност,
незабранени от законодателството, с цел постигане на печалба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Христославов Загорчев, Йордан Николов Стойчев
и Иван Николов Стойчев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
8608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19619/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лиляна Богушева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Лиляна Андонова Богушева, която го управлява
и представлява.
8609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 20143/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Квантум
профайлс“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Илиянци,
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бул. Илиянци 119, с предмет на дейност: проектиране, производство, внос, износ, разпространение и монтаж на PVC, алуминиеви профили,
уплътнители, внос и износ на метални изделия,
всякаква друга свързана или подобна дейност,
участие на дружеството под каквато и да е правна форма в други предприятия, имащи подобни
или същите цели, търговско представителство
на други дружества, посредничество, търговия,
внос и износ, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 1 173 500 лв., разпределен в 9388 поименни акции с номинална стойност 125 лв., със
съвет на директорите в състав: Маркос Калергис,
Атанасиос Атанасопулос, Елефтериос Ладикос,
Димитриос Ладикос и Антон Кирилов Петров,
и се представлява от всеки двама от следните
членове на съвета на директорите, действащи
заедно: Маркос Калергис, Елефтериос Ладикос,
Димитриос Ладикос и Антон Кирилов Петров.
8610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19338/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„А генция Еталон“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Шишман 5, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: управление на човешките ресурси, капитал и
потенциал във всички известни и незабранени със
закон форми и видове, като например набиране,
подбор, оценяване, атестиране, обучение, оценка
на потенциала, способностите и мотивацията на
хората, групите и организациите, корпоративни
програми за здраве, уелнес, лоялност, тиймбилдинг, семинари и други ефективни форми
за личностно развитие, виртуални дейности,
игри и предизвикателства, вътрешна и външна
търговия, маркетинг, класическа, електронна,
мобилна, пряка, лична и дистанционна търговия
с потребителски стоки и с услуги, търговско
представителство, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, консултантски услуги – търговски, организационни,
образователни, финансови, психологични на
граждани и организации, информационни услуги,
вкл. интернет, виртуални реалности, мобилни,
хай-тек, внос и износ, сделки с недвижими
имоти, развлекателни дейности, изследвания,
семинари, конференции и образователни дейности, ресторантьорство, международен и вътрешен транспорт, реекспорт, бартерни сделки,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Панайот Анастасов Рандев, който
го управлява и представлява.
8611
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1012/2007 вписа промяна
за „Юнайтед брандс България“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието от „Юнайтед брандс
България“ – ЕООД, на „Юнайтед брандс дистрибюшън сервисиз“ – ЕООД.
8612
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Съветът на настоятелите на Настоятелството на 101 СОУ „Бачо Киро“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.03.2011 г. в 18,30 ч. в седалището на настоятелството – София, ул. Илинденско въстание
36, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на настоятелството; 2. освобождаване
на членове на общото събрание; 3. избор на членове на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1615
9. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация по плажен
волейбол“(БАПВ) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание на
всички членове на асоциацията на 23.03.2011 г. в
10 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 51, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет за дейността на сдружението за 2009 и 2010 г.
и освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 2. доклад за дейността
на асоциацията за спортните 2009 и 2010 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2009 и
2010 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджета за
финансовите 2009 и 2010 г.; 5. приемане на план
за спортната 2011 г.; 6. разглеждане на въпроси,
свързани с извършване на промени в управителния
и контролния съвет, както и освобождаване на
членове на ОС; 7. разглеждане на въпроси, свързани с разширяване основните цели и дейности
на БАПВ в изграждане на Асоциация по плажни
спортове; 8. промени в устава; 9. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същите условия и дневен ред. Молим членовете
да потвърдят присъствието си на секретариата
на асоциацията.
1621
3. – Управителният съвет на „Ей Си Ай България – БДА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 25.03.2011 г. в 17 ч. на
адрес София, ул. Веслец 37, зала „Оборище“, хотел
„Лайт“, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет на „Ей
Си Ай България – БДА“ за 2010 г.; проекторешение – ОС приема отчета за дейността на управителния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“
за 2010 г.; 2. приемане на отчета за дейността на
контролния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“
за 2010 г.; проекторешение – ОС приема отчета
за дейността на контролния съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“ за 2010 г.; 3. приемане на годишния бюджет на „Ей Си Ай България – БДА“
за 2011 г.; проекторешение – ОС приема годишния бюджет на „Ей Си Ай България – БДА“ за
2011 г.; 4. приемане на решение за приемане на
нови членове на „Ей Си Ай България – БДА“;
проекторешение – ОС приема нови членове на
„Ей Си Ай България – БДА“; 5. приемане на
решение за избиране на нов управителен съвет и
председател на управителния съвет на „Ей Си Ай
България – БДА“; проекторешение – ОС избира
нов управителен съвет и председател на управителния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“; 6.
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приемане на решение за избиране на нов контролен
съвет и председател на контролния съвет на „Ей
Си Ай България – БДА“; проекторешение – ОС
избира нов контролен съвет и председател на контролния съвет на „Ей Си Ай България – БДА“; 7.
приемане на решение за учредяване на еднолично
дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Ей Си Ай България – БДА“ и упълномощаване на управителния
съвет да приеме всички необходими решения за
учредяване на дружеството от компетентност на
едлоничния собственик на капитала по чл. 115,
чл. 116, чл. 117 и сл. от Търговския закон; проекторешение – ОС приема решение за учредяване на
еднолично дружество с ограничена отговорност
с едноличен собственик на капитала „Ей Си Ай
България – БДА“ и упълномощава управителния
съвет да приеме всички необходими решения за
учредяване на дружеството от компетентност на
едноличния собственик на капитала по чл. 115,
чл. 116, чл. 117 и сл. от Търговския закон. Лицата, представляващи членовете, трябва да се явят
най-късно до 16,45 ч. на мястото на провеждане
на събранието, като се легитимират по предвидения от закона ред: удостоверение за актуално
състояние, удостоверяващо представителната
власт на лицата, представляващи акционерите,
или изрично пълномощно, подписано от тези
лица. Писмените материали за общото събрание
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението на адрес София, район „Средец“,
ул. Ангел Кънчев 23, вх. А, ет. 1, ап. 1. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага за 18 ч. и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред без оглед
на броя на явилите се членове.
1598
5. – Управителният съвет на сдружение „Национална мрежа за здравните медиатори“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.04.2011 г. в 10,30 ч. на адреса на
сдружението в София, бул. Александър Стамболийски 81В, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението от 1.07.2009 г.
до 30.10.2010 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3. избор на етична комисия; 4. избор на
управителен съвет; 5. избор на председател и зам.председател на УС. Общото събрание е законно,
ако на него присъстват повече от половината
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1653
3. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 02.04.2011 г. в 10 ч. в офиса на зала „Никола
Петров“ – Горна Оряховица, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на БФСТ за 2010 г.;
2. финансов отчет на БФСТ за 2010 г.; 3. бюджет
на БФСТ за 2011 г.; 4. държавен и международен
спортен календар за 2011 г.; 5. приемане на нови
клубове за членове; 6. освобождаване на членове
на управителния съвет; 7. избор на нови членове
на управителния съвет; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ
и член 12.2.10 от Устава на БФСТ събранието
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ще се проведе в същия ден, на същото място в
11 ч., при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
1641
84. – Управителният съвет на Сдружение с не
стопанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ (НББАЗ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете си на 5.04.2011 г. в 10,30 ч.
в София, ул. Калоян 6, ет. 3, хотел „Рила“ – зала
„Адакта“, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на УС за дейността на НББАЗ
и годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 2. приемане на одиторския доклад за
2010 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им
през 2010 г.; 4. избор на нов управителен съвет;
избор на председател и генерален секретар; 5.
приемане бюджета на НББАЗ за 2011 г.; 6. избор
на регистриран одитор за 2011 г.; 7. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на членовете в офиса на
сдружението – ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2, 14 дни
преди датата, на която е свикано събранието. Поканват се представители на всички членове или
техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1652
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „СИАС – Милосърдие, интеграция, грижа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 6.04.2011 г.
в 13 ч. в София, кв. Дианабад, бл. 56, ап. 88,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет на „СИАС – Милосърдие,
интеграция, грижа“ за дейността на сдружението
за 2008, 2009 и 2010 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за дейността на сдружението
за 2009 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.;
4. вземане на решение за промяна в състава на
управителния съвет; 5. вземане на решение за
промяна в устава на сдружението; 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.
1677
12. – Управителният съвет на Българска
браншова камара „Пътища“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на камарата на 7.04.2011 г.
в 10 ч. в сградата на УАСГ – София, бул. Христо
Смирненски 1, ет. 2, зала на Хидрофакултета,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2010 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2010 г.; 3. избор
на нов управителен съвет, освобождаване на
членовете на стария; 4. избор на нов контролен
съвет, освобождаване на членовете на стария; 5.
приемане на бюджета на камарата за 2011 г.; 6.
определяне размера на имуществените вноски;
7. промени в устава; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на всички членове в офиса на камарата. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1654
5. – Управителният съвет на БНК „Булмастиф“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
10.04.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Шипка 15, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на БНК „Булмастиф“; 2. приемане на отчета на
УС за дейността му през периода 2002 – 2010 г.;
3. приемане на нови членове; 4. освобождаване
на членовете на УС и избор на нови членове на
УС. Регистрацията на членовете за събранието
ще започне в 9 ч. в деня на събранието. 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.
1655
25. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно
общо събрание на БОК на 12.04.2011 г. в 11 ч.
в Софи я, Грандхотел „Софи я“, ул. Гу рко 1,
зала „София“, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на БОК през
периода април 2010 – март 2011 г.; 2. приемане
на счетоводния отчет и доклада на одитора за
2010 г.; 3. приемане на доклада на контролния
съвет за периода април 2010 – март 2011 г.; 4.
приемане на програма за дейността на БОК за
2011 г.; 5. приемане на бюджет на БОК за 2011 г.;
6. разни. Поканват се всички членове на БОК
да участват в общото събрание. Регистрацията
на членовете на БОК започва на 11.04.2011 г. от
10 ч. и 10 мин. и приключва в 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членове
на БОК в деловодството на БОК по адреса на
управление в София, ул. Ангел Кънчев 4, от 10
до 16 ч. всеки работен ден.
1651
9. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Задруга на майсторите на народните
художествени занаяти“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 30.04.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин
38, ет. 4, Регионална занаятчийска камара, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
НС „ЗМНХЗ“ за мандата; 2. финансов отчет; 3.
отчет на контролната комисия; 4. приемане на
промени и допълнения към устава; 5. избиране
на нов управителен съвет; 6. разни.
1614
11. – Управителят на Асоциацията за физическо възпитание, спорт, танци и рекреация
(АФВСТАР), Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички членове на АФВСТАР
на редовно отчетно-изборно общо събрание на
25.03.2011 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Иван Михайлов 62А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността към 25.03.2011 г.; 2. финансов отчет
на сдружението към 31.12.2010 г.; 3. избор на
ръководни органи за нов 5-годишен мандат; 4.
изменение и допълнение на устава; 5. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1624
22. – Управителният съвет на Сдружението на
югозападните общини – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава
свиква общо събрание на 25.03.2011 г. в 11 ч. в зала
101 на Община Благоевград при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността за 2010 г.;
2. приемане на финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на работна програма за 2011 г.; 4. приемане
на бюджет за 2011 г.; 5. приемане на промени в
Правилника за устройството и дейността на органите на СЮЗО; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
1625
6. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ФК „Чор н и – 1920 “ – Брезн и к , на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
сдружението на 04.04.2011 г. в 17 ч. в заседателна зала на спортна зала „Чорни“, ул. Стадион 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
клуба през изминалия отчетен период; 2. избор
на управителен съвет и председател на клуба; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., при същия дневен ред и на същото място.
1676
5. – Управителният съвет на Обединен спортен клуб „Чорни – 2004“, Брезник, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 6.04.2011 г. в 17 ч. в заседателна
зала на спортна зала „Чорни“, ул. Стадион 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
клуба през изминалия отчетен период; 2. избор
на управителен съвет и председател на клуба; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1675
3. – Управителният съвет на Регионална лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на камарата на
25.03.2011 г. в 9,30 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 1,
в заседателната зала, ет. 2 на областната управа,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата за 2010 г.; 2. освобождаване
на членове от състава на РЛВК „Южно Черноморие“ и промяна в състава на РДК; 3. разни.
Регистрацията за участие започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 10,30 ч. при
същия дневен ред и на същото място независимо
от броя на явилите се членове.
1597
3. – Управителният съвет на МКБ „Царевец – Етър 93“, Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо изборно
събрание на 15.03.2011 г. в 17 ч. в конферентната
сграда на фабрика „Момина крепост“ във Велико
Търново, ул. Магистрална 23, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на клуба за дейността му
през 2010 г.; 2. избор на нов УС на МКБ „Царевец – Етър 93“; 3. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1640
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание
на членовете на сдружението на 01.04.2011 г. в
16,30 ч. във Видин, Южна промишлена зона, ПГ
„Проф. Д-р Асен Златаров“, конферентна зала при
корпуса на училището, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на сдружението за 2010 г.;
2. финансов отчет за 2010 г.; 3. избор на нови
членове на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
1626
11. – Националният съвет на политическа
партия „Родолюбие 2000“ – гр. Долни чифлик,
област Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
във връзка с § 2 от Закона за политическите
партии свиква Национална конференция на
членовете на политическа партия „Родолюбие
2000“ на 21.05.2011 г. в 10 ч. в Народно читалище
„Изгрев“, гр. Долни чифлик, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на ПП
„Родолюбие 2000“; 2. доклад на председателя на
комисията по промени на устава и приемане на
нов устав; 3. избор на председател на ПП „Родолюбие 2000“; 4. избор на ръководни органи на
ПП „Родолюбие 2000“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законна
независимо от броя на присъстващите делегати.
1596
17. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Старопланински турист“ – Етрополе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.04.2011 г. в 18 ч. в хижа „Старопланинец“, Етрополе, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет на туристическото дружество през 2010 г.;
3. приемане на финансовия отчет на дружеството
за 2010 г.; 4. приемане бюджета на дружеството
за 2011 г.; 5. промени в устава на дружеството;
6. избор на УС и КС на дружеството.
1599
5. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Тракия“ – Пловдив,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на камарата на 31.03.2011 г. в 15 ч. в
Пловдив, ул. Гладстон 1 (Дом на техниката), при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на РЛВК „Тракия“ за 2010 г.; 2. проектобюджет за
2011 г.; 3. приемане и совобождаване на членове
на РЛВК „Тракия“; 4. промени в състава на управителния съвет; 5. отчетен доклад за дейността
на РДК при РЛВК „Тракия“ за 2009/2010 г.; 6.
избор на членове на регионалната дегустационна
комисия на РЛВК „Тракия“; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
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ето ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
1622
1. – Управителният съвет на ВСК „Логистик“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
31.03.2011 г. в 14,30 ч. в Пловдив, ул. Ген. Радко
Димитриев 2, под. 46690 (клуб на под. 52410), при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за дейността на ВСК „Логистик“
за 2010 г.; 2. организационни въпроси.
1650
1. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от устава свиква отчетно
събрание на 25.03.2011 г. в 10,30 ч. в залата на
НЧ „Хаджи Димитър“, ул. Георги Икономов
19, Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2010 г.; 2. финансов
отчет за 2010 г.; 3. приемане план за работа и
развитие на сдружението за 2011 г.; 4. приемане
на нови членове; 5. организационни.
1623
11. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство при ПГБХТ „Дмитрий Менделеев“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на своите членове на
4.04.2011 г. в 14 ч. в Стара Загора, ул. Ген. Столетов 185, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1679
72. – Управителният съвет на Синдиката на
служителите в ГДО в България – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си
на общо събрание на ССГДОБ на 09.04.2011 г. в
11 ч. в Стара Загора, бул. Митрополит Методи
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Кусев 33, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на синдиката до момента; 2.
избор на нов председател и нов УС; 3. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага за 12 ч.
1678
2. – Управителният съвет на сдружение „Шуменско училищно настоятелство“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на настоятелството на 23.03.2011 г.
в 13 ч. в спортната зала на ЦДГ № 35 „Изворче“,
Шумен, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; проект за решение – общото събрание приема предложените от
УС кандидати за членове на сдружението; 2. попълване на състава на органите за управление на
сдружението; проект за решение – общото събрание приема предложените кандидати за членове
на УС на сдружението; 3. обсъждане на предложение от „Индустриален парк Шумен“ – АД, за
закупуване на земеделски земи, представляващи
имот № 83510.60.33, собственост на „Шуменско
училищно настоятелство“, при цена 3500 лв. за
дка, или на обща цена 1 598 681 лв.; 4. освобождаване от отговорност на УС на сдружението
за действията му през отчетния период; проект
за решение – общото събрание освобождава от
отговорност УС на сдружението за действията му
през отчетния период. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството – Шумен, ул. Добруджа 21, вх. 3, ап. 2. Регистрацията
на членовете започва в 12,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
1631

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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