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Да се обнародва в „Държавен вестник“ За
конът за изменение и допълнение на Закона за
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55
от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64,
67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34
от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г.,
бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от
2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17,
19 и 41 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 9 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създават се нова т. 5 и т. 6:
„5. обектите, за изграждането на които е
необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно зна
чение;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата „кон
курс“ се добавя „освен ако в закон е предвидено
предоставянето под наем да се извършва без
търг или конкурс“.
2. В ал. 6, изречение първо след думата
„конкурс“ се добавя „за здравни, образовател
ни и социални дейности за задоволяване на
съответните нужди на населението, както и“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Свободни имоти или части от тях – пуб
лична общинска собственост, могат да се отдават
под наем за срок до 10 години при условията
и по реда на ал. 2 след решение на общинския
съвет. Части от имоти – публична общинска
собственост, които са предоставени за управ
ление по реда на чл. 12, могат да се отдават
под наем, при условие че не се възпрепятства
осъществяването на дейностите, за които съ
ответният имот е предоставен за управление.“
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „публична общинска
собственост“ се добавя „или на одобрен подробен
устройствен план, предвиждащ изграждане на
обекти от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за който има влязло в
сила разпореждане за допускане на предварител
ното му изпълнение“, думите „за изграждане на
други обекти“ се заменят с „в други случаи“, а
след думата „парично“ се добавя „или имотно“.
2. В ал. 4 след думата „ако“ се добавя „пре
ди издаването на заповедта по чл. 25, ал. 2“, а
след думите „замяна с“ се добавя „равностоен“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 кметът на общи
ната внася предложение в общинския съвет
за одобряване на предварителното съгласие,
постигнато със собствениците на имоти по
ал. 1 за сключване на сделка за придобиване
на собствеността на съответните имоти или
за учредяване на ограничени вещни права
върху тях.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думата „приемат“ се заменя с „одобряват“.
6. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато одобреният подробен устрой
ствен план предвижда изграждане на обекти от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, общинският съвет може да раз
пореди предварително изпълнение на плана.
(9) Отчуждените за задоволяване на общин
ски нужди имоти по ал. 1, както и имотите,
придобити по реда на ал. 4, стават публична
общинска собственост.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „имоти – частна собстве
ност“ се заменят с „имотите по чл. 21, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „изготвянето на оценките
на“ се заменят с „определянето на равностойното
парично обезщетение за“, а думите „оценител
на имоти“ се заменят с „оценители, отговарящи
на изискванията на Закона за независимите
оценители“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на равностойното парично
обезщетение за имотите, предвидени за отчуж
даване, се определя съобразно конкретното им
предназначение, което са имали преди влиза
нето в сила, съответно преди одобряването на
подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1
и въз основа на пазарните цени на имоти със
сходни характеристики, намиращи се в близост
до отчуждавания имот.“
5. Създават се нови ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„(6) Конкретното предназначение на по
землени имоти, урегулирани за застрояване
с предходен подробен устройствен план, е
предназначението им, определено с предходния
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подробен устройствен план, действал преди
влизането в сила, съответно преди одобряването
на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1.
(7) Конкретното предназначение на позем
лени имоти, урегулирани за изграждане на
обекти – публична държавна или публична
общинска собственост, с предходен подробен
устройствен план, действал преди влизането в
сила, съответно преди одобряването на подроб
ния устройствен план по чл. 21, ал. 1, които
не са отчуждени съобразно предвижданията на
предходния план, е предназначението им, опре
делено с подробния устройствен план, действал
преди влизането в сила на плана, предвиждащ
изграждането на обекти – публична държавна
или публична общинска собственост.
(8) Размерът на равностойното парично
обезщетение по ал. 5 за поземлени имоти,
включени в обхвата на урбанизирана територия
съобразно действащия общ устройствен план,
които не са урегулирани за застрояване с пре
дходен подробен устройствен план, се определя
като за имоти без предвидено застрояване и
се съобразява с установения траен начин на
фактическото им ползване.
(9) Извън случаите по чл. 16 от Закона за
устройство на територията, когато с план по
чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на част
от неурегулиран поземлен имот, а останалата
от имота част се урегулира и в нея се пред
вижда застрояване, размерът на равностойното
парично обезщетение се определя като разлика
между цената на отчуждаваната част от имота
и повишената стойност на урегулираната част
от имота.
(10) Размерът на равностойното парично
обезщетение се определя не по-рано от три
месеца преди издаването на заповедта по
чл. 25, ал. 2.
(11) В случай че определеният размер на
равностойното парично обезщетение е по-малък
от данъчната оценка на имота, обезщетението
се изплаща в размер, равен на данъчната му
оценка.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея в
текста преди т. 1 думите „с подобни“ се заменят
със „със сходни“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 13.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 14 и се из
меня така:
„(14) Не се дължи обезщетение за незакон
ни строежи в поземления имот – предмет на
отчуждаване.“
§ 5. Създава се нов чл. 23:
„Чл. 23. (1) В случаите, когато с план по
чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на неуре
гулирани поземлени имоти извън урбанизирани
те територии, които са незастроени земеделски
земи или горски територии, обезщетението
може да се извърши със земеделски земи от
общинския поземлен фонд, съответно – с горски
територии, общинска собственост, еднакви по
произход и функции с отчуждавания имот, ако
в землището, в което попадат предвидените за
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отчуждаване имоти, има равностойни свободни
общински имоти от същия вид за обезщетяване
на всички собственици на имоти, засегнати от
плана, след решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
(2) С предложението по ал. 1 кметът на об
щината внася проект на план за обезщетение,
с който се определят имотите, подлежащи на
отчуждаване – по вид, местонахождение, раз
мер, начин на трайно ползване и стойност на
всеки имот, и равностойните имоти – общинска
собственост, които се предлагат за обезщете
ние – по вид, местонахождение, размер, начин
на трайно ползване и стойност на имота, при
съобразяване с местоположението на имота,
подлежащ на отчуждаване, в местността на
съответното землище.
(3) В случаите по ал. 1 оценяването на
имотите, подлежащи на отчуждаване, и на
имотите – общинска собственост, се извършва
по реда на чл. 22, ал. 12, т. 2 и 3. Разликата
в стойността на отчуждавания имот и на
имота – общинска собственост, предоставян
в обезщетение, не може да бъде повече или
по-малко от десет на сто. Когато стойността
на общинския имот е по-малка от стойността
на отчуждавания, разликата в стойностите се
доплаща с парично обезщетение.
(4) Въз основа на решението на общинския
съвет кметът на общината издава заповед по
чл. 25, ал. 2 за отчуждаване на съответните
имоти по ал. 1 при спазване на изискванията
на чл. 25, ал. 1.
(5) Имотът се смята за отчужден от датата
на влизане в сила на заповедта по ал. 4. От
датата на влизане в сила на заповедта за от
чуждаване собственикът на отчуждения имот
придобива собствеността върху предоставения
му в обезщетение общински имот.
(6) След влизане в сила на заповедта за
отчуждаване се съставя акт за общинска соб
ственост на отчуждения имот, който се вписва
в имотния регистър по неговата имотна пар
тида, а заповедта по ал. 4 се вписва в имотния
регистър по партидата на имота, предоставен
в обезщетение.
(7) Когато в срок до 6 месеца от влизане в
сила на заповедта по ал. 4 общината не изплати
дължимото парично обезщетение за разликата
в стойността по ал. 3, собственикът на отчуж
дения имот има правата по чл. 29, ал. 6.
(8) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат,
когато имотът, предвиден за отчуждаване, е с
размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за
ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка
за гора.
(9) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и
в случаите, когато неурегулирани поземлени
имоти, попадащи в територии, предвидени с
действащите устройствени планове за разширя
ване на строителните граници на съществуващи
урбанизирани територии – населени места и
селищни образувания, или за създаване на
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нови селищни образувания, се урегулират с
подробен устройствен план по чл. 16 от Закона
за устройство на територията.
(10) В случаите по ал. 8 собствениците се
обезщетяват с равностойно парично обезще
тение, определено при условията и по реда
на чл. 22.“
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „сила“ се добавя
„съответно одобрен“, а думите „предвиждащ
изграждането на обект – публична общинска
собственост“ се заменят с „по чл. 21, ал. 1“;
б) в т. 4 след думата „обезщетение“ се
добавя „а при имотно обезщетение – вида,
местонахождението, размера, начина на трайно
ползване и стойността на имота, предоставян
в обезщетение, както и размерът на парично
то обезщетение за доплащане при разлика в
стойностите на имотите“.
2. В ал. 2 след думите „размерът на обез
щетението“ се добавя „а при имотно обезщете
ние – вида, местонахождението, размера, начи
на на трайно ползване и стойността на имота,
предоставян в обезщетение, както и размерът
на паричното обезщетение за доплащане при
разлика в стойностите на имотите“.
§ 7. В чл. 29 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Исканията за отмяна на заповедта за
отчуждаване могат да се предявяват в триме
сечен срок от изтичането на срока по ал. 6,
ако до предявяването им дължимото парично
обезщетение заедно с лихвите не бъде преведено
по сметка на собственика на имота.
(8) Ако в срока по ал. 7 не бъде предявено
искане за отмяна на заповедта за отчуждаване
и в този срок дължимото парично обезщетение
заедно с лихвите не бъде преведено по сметка
на собственика на имота, заповедта за отчуж
даване се обезсилва.“
§ 8. Създава се нов чл. 30:
„Чл. 30. (1) Когато е издадено разрешение
за строеж за изграждане на обект от първос
тепенно значение – публична общинска соб
ственост, и определеното в заповедта по чл. 25,
ал. 2 обезщетение е преведено по сметка на
собствениците, общината може да влезе във
владение на имоти или на части от тях, пред
ставляващи незастроени земеделски земи или
горски територии преди влизането в сила на
заповедта за отчуждаването им, и да започне
строителството след заплащане на парично
обезщетение на засегнатите собственици.
(2) Когато имотът е земеделска земя, обез
щетението по ал. 1 включва доходите, които
би получил собственикът на имота от реализа
ция на продукцията, ако имотът се обработва,
или арендното плащане, което е трябвало да
получи за отдадената под аренда земя за една
стопанска година.
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(3) Когато имотът е горска територия, обез
щетението по ал. 1 включва доходите, които би
получил собственикът на имота от продажбата
на дървесината при наличието на издадено от
компетентните по Закона за горите органи
позволително за сеч и извоз и от продажба на
вещите от страничните ползвания, представля
ващи стопанска дейност, когато има издадено
писмено позволително.
(4) Преди влизането във владение на имота
се съставя протокол-опис за фактическото му
състояние от комисия, определена със заповед
на кмета на общината, в която се включват
представители на общината, оценител и соб
ственикът на имота или упълномощен негов
представител. В заповедта се посочват видът,
местонахождението и номерът на имота,
собственикът на имота и датата и часът за
извършване на описа на имота. Протоколът
се подписва от членовете на комисията и от
собственика на имота.
(5) Заповедта по ал. 4 се връчва на собстве
ника на имота по реда на Административно
процесуалния кодекс не по-късно от 7 дни
преди датата, на която ще се извърши описът.
Когато собственикът на имота е надл ежно
уведомен за извършване на описа и не се яви,
действията се извършват и протоколът се със
тавя в негово отсъствие. Разходите по описа
на имота и определяне на обезщетението са
за сметка на общината.
(6) Кметът на общината издава заповед, в
която определя размера на дължимото обезще
тение въз основа на констатациите, направени
в протокола. В заповедта се посочват видът,
местонахождението и собственикът на имота,
на който следва да се изплати обезщетението,
датата и часът за влизане във владение на имота.
Обезщетението се заплаща в 14-дневен срок от
връчването на заповедта и преди влизане във
владение на имота.
(7) Заповедта по ал. 6 се връчва на собстве
ника на имота по реда на Административно
процесуалния кодекс. Собственикът на имота
може да оспори размера на обезщетението в
14-дневен срок от връчване на заповедта.
(8) В случаите, когато собственикът на имот
не може да бъде установен или е с неизвестен
адрес, заповедите по ал. 4 и 6 се обнародват в
„Държавен вестник“.
(9) Съдът разглежда жалбата и се произнася
с решение при условията и по реда на чл. 27.
Когато съдът постанови по-висок размер на
обезщетението, общината изплаща на собствени
ка разликата заедно със законните лихви върху
нея в едномесечен срок от постановяване на
решението на съда.“
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ако в тригодишен срок, а за обектите
от първостепенно значение – в 5-годишен срок,
от отчуждаването на имота строителството
на обекта не е започнало, както и в случаи
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те, когато одобреният подробен устройствен
план, предвиждащ изграждане на обекти от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, бъде отменен от съда, а новият
влязъл в сила подробен устройствен план не
засяга отчуждения вече имот, по искане на
бившия собственик на имота кметът на об
щината отменя заповедта за отчуждаване след
възстановяване на полученото обезщетение.“
2. В ал. 2 думата „случая“ се заменя със
„случаите“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Искане за отмяна на заповедта за от
чуждаване може да се предяви в тримесечен
срок от изтичането на съответните срокове по
ал. 1, съответно – от влизането в сила на новия
подробен устройствен план.“
§ 10. В чл. 33 след думата „производства“
се поставя запетая и се добавя „обезщетенията
и сделките за придобиване на собственост и
на вещни права“.
§ 11. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) С решението по ал. 1 общинският съвет
може да разреши в условията на търга или
конкурса да се предвиди заплащането на цената
на правото на строеж или на част от нея да се
извърши с предоставяне в собственост на общи
ната на обекти в новопостроената сграда или на
обекти в друга сграда, които са собственост на
лицето, в полза на което е учредено правото на
строеж, или то да изгради за своя сметка друг
обект за нуждите на общината. В тези случаи
условията на търга или конкурса се одобряват
от общинския съвет. Стойността на обектите,
предоставяни в собственост на общината, не
може да бъде по-малка от цената на правото
на строеж или на съответната част от него.“
§ 12. В чл. 38, ал. 1 накрая се добавя „и 2“.
§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на държавата“ и запетаята
след тях се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освен в случаите, посочени в този закон,
замяна на имот – частна общинска собственост,
на право на строеж върху имот – частна об
щинска собственост, или на учредено в полза
на общината право на строеж, с имот или с
право на строеж върху имот – собственост на
други лица, може да се извършва:
1. за изпълнение на задължения, произти
чащи от международен договор;
2. между общината и друга община или
между общината и държавата;
3. в други случаи – при условия и по ред,
определени в закон.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7, т. 2 думите „освен в случаите по
ал. 2, т. 2“ се заличават.
§ 14. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредителните сделки с имоти
или с вещни права върху имоти – общинска
собственост, се извършват по пазарни цени,
но не по-ниски от данъчните им оценки. Па
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зарните цени на имотите и на вещните права
се определят от общинския съвет въз основа
на пазарни оценки, изготвени от оценители,
определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако
в закон е предвидено друго. Началните цени
при провеждане на търгове или конкурси за
разпореждане с имоти или с вещни права
върху имоти – общинска собственост, не могат
да бъдат по-ниски от цените, определени от
общинския съвет.“
§ 15. В чл. 46, ал. 1 се създава т. 9:
„9. други основания, определени с наредбата
по чл. 45а, ал. 1.“
§ 16. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 52, ал. 1 думата „дейности“ се
заменя с „местни дейности и услуги“, а след
думата „бюджет“ се добавя „или от извънбю
джетни сметки и фондове“.
§ 18. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Актът за общинска собственост за
имот – държавна собственост, прехвърлен
безвъзмездно в собственост на общината от
държавата, както и за имот, придобит в соб
ственост на общината чрез покупко-продажба
от държавата или чрез замяна между общината
и държавата, се съставя съгласно изискванията
на ал. 1 – 3 след отписването му от актовите
книги за държавна собственост по реда на За
кона за държавната собственост. В 14-дневен
срок от приемане на решението на Минис
терския съвет за безвъзмездно прехвърляне в
собственост, съответно – от подписването на
договор за покупко-продажба или за замяна,
компетентният орган отписва имота от акто
вите книги за държавна собственост и предава
имота на общината.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Актът за общинска собственост за
имот – държавна собственост, преминал в
собственост на общината по силата на закон,
се съставя съгласно изискванията на ал. 1 – 3.
В 7-дневен срок от получаването на препис
от вписания акт за общинска собственост об
ластният управител отписва имота от актовите
книги за държавна собственост и предава имота
на общината.“
§ 19. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и данните по чл. 61“ се
заличават.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За новосъставените актове по ал. 1 и 2
се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 – 3.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 накрая се добавя „и от общинските
служби по земеделие“.
§ 20. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) За новосъставените актове по ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 – 3.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 5:
„(5) За актовете за поправка на актове за
общинска собственост по ал. 3 се прилагат
разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2.“
§ 21. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или за който е съставен
нов акт, се отбелязва това обстоятелство“ се
заменят със „се отбелязва, че е отписан и се
посочва основанието за отписването му от
актовите книги за общинска собственост“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) За издаване на удостоверение за наличие
или липса на акт за общинска собственост, за
наличие или липса на претенции за възстано
вяване на собствеността и на удостоверение, че
имотът е отписан от актовите книги за имоти
те – общинска собственост, се заплащат такси
в размери, определени от общинския съвет.“
§ 22. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „Пазарни цени на имоти със сходни
характеристики“ са осреднените цени от всич
ки сделки с имоти, намиращи се в близост
до отчуждавания имот, които имат еднакво
конкретно или преобладаващо предназначение,
притежават еднакъв характер на застрояване със
същите или близки показатели на устройство и
застрояване и/или установен начин на трайно
ползване с отчуждавания имот, за: покупко-про
дажба, замяна, учредяване на вещни права или
прехвърляне на собственост срещу задължение
за строителство, ипотека, продажбите чрез търг
от държавни и частни съдебни изпълнители,
държавните институции и общините, както и
други възмездни сделки между физически и/
или юридически лица, по които поне една от
страните е търговец, сключени в рамките на
12 месеца преди датата на възлагане на оцен
ката и вписани в службата по вписванията по
местонахождението на имота. Ако в рамките
на 12 месеца преди датата на възлагане на
оценката в службата по вписванията по место
нахождението на имота са вписани повече от
двадесет сделки, при определяне на пазарната
цена се вземат предвид последните вписани
двадесет сделки.“;
б) точка 4 се отменя;
в) създават се т. 5, 6, 7 и 8:
„5. „Повишена стойност“ е разликата в цената
на поземления имот преди урегулирането му и
след урегулирането му или след промяната на
плана за регулация и на плана за застрояване
по отношение на имота.
6. „Обекти от първостепенно значение“ са:
общински пътища, метрополитени, трамвайни
трасета, улици от първостепенната улична мре
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жа, депа или други съоръжения за третиране
на отпадъци, гробищни паркове, както и други
обекти – публична общинска собственост, опре
делени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти
от първостепенно значение.
7. „Равностойни имоти“:
а) извън урбанизираните територии са имо
тите, които отговарят на характеристиките и
чиято стойност е определена при условията и
по реда на чл. 23;
б) в урбанизираните територии са имотите,
разликата в стойностите на които е не повече
от десет на сто, имат еднакво конкретно или
преобладаващо предназначение, намират се в
границите на една урбанизирана територия в
устройствена зона със същите или с близки
показатели на устройство и застрояване и
притежават еднакъв характер на застрояване.
8. „Имоти с близки показатели на устройство
и застрояване“ са имотите с еднакъв характер
на застрояване, при които разликата в макси
малната плътност на застрояване е не повече
от 5 на сто.“
2. Параграф 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. (1) Започнатите към датата на влизане
в сила на този закон производства по отчужда
ване на имоти – частна собственост, за които е
издадена заповед по чл. 25, ал. 2, се довършват
по досегашния ред.
(2) В случаите по ал. 1 исканията по чл. 29,
ал. 7 могат да се предявяват в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 24. Когато към датата на влизането в сила
на този закон тригодишният срок по чл. 31,
ал. 1 е изтекъл и строителството на обекта по
подробния устройствен план не е започнало или
имотът не се използва по предназначението,
за което е отчужден, исканията за отмяна на
отчуждаването могат да се подават в едного
дишен срок от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 3 февруари 2011 г. и е подпечатан с офици
алния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1699

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делега
ция на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия във връзка с чл. 16, ал. 4 и чл. 35, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Касим Исмаил Дал като
член на Постоянната делегация на Народно
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то събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество.
2. Избира Рамадан Байрам Аталай за член
на Постоянната делегаци я на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2102

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вът
решна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 22, ал. 2, чл. 16, ал. 4 и чл. 20,
ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Неджми Ниязи А ли за член и
замес т ник-п редседат ел на Ком иси я та по
вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2103

РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие Министерският съвет да
проведе преговори и да сключи Изменение № 3
на Договора за финансиране между Републи
ка България и Европейската инвестиционна
банка (България – проект за пречистване на
отпадъчни води в басейна на река Марица)
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да
проведе преговори и да сключи Изменение № 3
на Договора за финансиране между Републи
ка България и Европейската инвестиционна
банка (България – проект за пречистване на
отпадъчни води в басейна на река Марица),
подписан на 9 юли 1999 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 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
2104
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РЕШЕНИЕ

за спиране на преизчисляването на основното
месечно възнаграждение на народните пред
ставители
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Считано от 1 януари 2011 г. спира за
срок до 31 декември 2011 г. преизчисляването
на месечното възнаграждение на народните
представители съобразно средномесечната
работна заплата за последния месец от
предходното тримесечие, ако така опреде
леното месечно възнаграждение е по-високо
от полученото възнаграждение за месец
декември 2009 г.
2. Всички допълнителни начисления към
основното месечно възнаграждение на народ
ните представители се извършват съгласно
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание и т. 1 от това решение.
3. Актуализация на месечните възнагражде
ния при условията на т. 1 и 2 се извършва и по
отношение на лицата, чиито основни месечни
възнаграждения, съгласно действащото законо
дателство, са обвързани с основните месечни
възнаграждения на народните представители,
включително ръководствата на Народното
събрание и на постоянните комисии към На
родното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 17 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2368

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на него
вата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 17 се отменя;
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б) досегашната т. 18 става т. 17.
2. В ал. 2 думите „министъра без портфейл
и“ се заличават.
§ 2. В чл. 12, ал. 4 думите „на министъра
без портфейл и“ се заличават.
§ 3. Член 13 се отменя.
§ 4. В глава втора наименованието на
раздел ІІ се изменя така:
„Политически кабинети на министър-пред
седателя, заместник министър-председателите
и министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „заместник
министър-председателите“ се заменя със съюза
„и“, а думите „и министърът без портфейл“
се заличават.
2. Навсякъде в ал. 2 запетаята след думите
„заместник министър-председателите“ се за
меня със съюза „и“, а думите „и на министъра
без портфейл“ се заличават.
3. Навсякъде в ал. 3 запетаята след думите
„заместник министър-председателя“ се заменя
със съюза „или“, а думите „или министъра
без портфейл“ се заличават.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 запетаята след думите
„заместник министър-председателите“ се за
меня със съюза „и“, а думите „и министъра
без портфейл“ се заличават.
§ 7. В чл. 27, ал. 2 думите „министърът без
портфейл“ се заличават.
§ 8. В чл. 29 запетаята след думите „в това
му качество“ се заменя със съюза „или“, а
думите „или министърът без портфейл“ се
заличават.
§ 9. В чл. 57, ал. 1, т. 3 думите „на минис
търа по управление на средствата от Евро
пейския съюз и на министъра без портфейл“
се заменят с „и на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз“.
§ 10. В чл. 59, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „Регионална координация“ се
заменят с „Административна и регионална
координация“.
2. Създават се т. 6 – 10:
„6. координира изготвянето на доклада за
състоянието на администрацията;
7. обобщава годишните доклади за дейност
та на администрациите по чл. 63 от Закона
за администрацията;
8. осъществява методическо ръководство
и координация по отношение на извършва
ните административни услуги в системата на
изпълнителната власт;
9. поддържа интернет базирана Система
за самооценка на административното об
служване;
10. поддържа Административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

§ 11. В чл. 65, т. 1 след думите „Европей
ския съюз“ запетаята и думите „министъра
без портфейл“ се заличават.
§ 12. В чл. 69, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Досегашните т. 3 – 9 стават съответно
т. 2 – 8.
§ 13. Член 71 се отменя.
§ 14. В чл. 78, ал. 2 думите „министъра
без портфейл“ се заличават.
§ 15. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. На ред „Обща численост на служителите
в администрацията на Министерския съвет“
числото „454“ се заменя с „449“.
2. На ред „Политически кабинет на за
местник министър-председателя и министър
на финансите“ цифрата „5“ се заменя с „13“.
3. Ред „Политически кабинет на министъра
без портфейл 7“ се заличава.
4. На ред „Отдел „Регионална координа
ция“ думите „Регионална координация“ се
заменят с „Административна и регионална
координация“ и цифрата „8“ се заменя с „12“.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „165“ се заменя със „143“.
6. Ред „дирекция „Държавна администра
ция“ 22“ се заличава.
7. На ред „Секретариати на съвети към
Министерския съвет“ цифрата „9“ се заменя
с „21“.
8. След ред „Секретариат на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси“ се създават нови
редове:
„Секретариат на Съвета за администра
тивната реформа 10
Секретариат на Съвета по децентрализация
на държавното управление 2“.
Заключителни разпоредби
§ 16. В чл. 14, ал. 1 от Правилника за
организацията на дейността на Съвета за
административната реформа, приет с Поста
новление № 283 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2010 г.), думите „дирекция „Държав
на администрация“ на Министерския съвет,
която изпълнява функциите на секретариат“
се заменят със „секретариат, който е звено в
администрацията на Министерския съвет“.
§ 17. В чл. 6 от Постановление № 282 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Съвет по децентрализация на държавното
управление (ДВ, бр. 97 от 2009 г.) ал. 1 се
изменя така:
„(1) Административното и техническото об
служване и експертното осигуряване на съвета
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се осъществява от секретариат, който е звено
в администрацията на Министерския съвет.“
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение на нормативни актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Навсякъде в Наредбата за условията
и реда за работа на Централния регистър
на компенсаторните инструменти, приета с
Постановление № 146 на Министерския съ
вет от 2002 г. (ДВ, бр. 71 от 2002 г.), думите
„Агенцията за приватизация“ се заменят с
„Агенцията за приватизация и следпривати
зационен контрол“.
§ 2. Навсякъде в Наредбата за дейността
на Централния депозитар по регистриране на
издаването, сделките и по извършване на пла
щанията с компенсаторни инструменти, приета
с Постановление № 146 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2002 г.; Решение
№ 692 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 10 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от
2003 г.), думите „Агенцията за приватизация“
се заменят с „Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свър
зани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 1 от 2011 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4.2 се отменя.
2. Създават се т. 4.3, 4.4 и 4.5:
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„
4.3. Отстраняване на Областният уп
повреди по съществу равител на об
ващата и доизграждане ласт София
на липсваща ограда за
разделяне на пътни
те потоци и на път
на сигнализация на
ГКПП – Калотина.

31 000

4.4. Изграждане на 6 Областният уп
оборудвани кабини за равител на об
извършване на гранич ласт Бургас
ни проверки и митниче
ски контрол и на съпът
стващата инфраструкту
ра на ГКПП – Малко
Търново.

74 000

4.5. Изграждане на Областният уп 130 000
ограда за разделяне на равител на об
товарния от лекия и на ласт Ямбол
входящия от изходящия
автомобилен поток на
ГКПП – Лесово.

“
3. В т. 6 числото „31 000“ се заменя с
„16 000“.
4. Точка 13 се изменя така:
„
13.1. Ремонт на кабината за МФ – АМ
пътни такси и разрешителни
на ГКПП – Малко Търново.

5000

13.2. Ремонт на пътните плат МФ – АМ 25 000
на около системите автомо
билни везни и обезопасяване
на везната на изходящото
трасе за товарни автомобили
на ГКПП – Лесово.
13.3. Доставка и монтаж на МФ – АМ 60 000
система автомобилни везни
на трасето за изходящ тежък
трафик на ГКПП – Калотина.
13.4. Преместване на система МФ – АМ 10 000
автомобилни везни от РО-РО
терминала в Русе на трасето
за изходящ тежък трафик на
ГКПП – Калотина.

„

“

5. Създава се т. 21:

21. Почистване и ремонт
на отводнителен канал за
ГКПП – Капитан Андрее
во, и ОПС „Капитан Ан
дреево 1“.

Министер 50 000
ството на
земеделието
и храните

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2134
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Българския спортен тотали
затор, приет с Постановление № 163 на Ми
нистерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 17 и 54 от 2001 г.,
бр. 9 и 74 от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от 2005 г.,
бр. 73 от 2009 г. и бр. 16 и 64 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. за стимулиране развитието на Бъл
гарския спортен тотализатор – 50 на сто от
непотърсените печалби;
3. за осъществяване на дейностите по Закона
за физическото възпитание и спорта – 50 на сто
от непотърсените печалби, след счетоводното
приключване на всяко тримесечие средствата,
отчетени като непотърсени печалби за съ
ответния отчетен период, се предоставят на
Министерството на физическото възпитание
и спорта;“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) След приемането на годишния финан
сов отчет на Българския спортен тотализатор
за съответната отчетна година се извършва
изравняване за определяне на окончателния
размер на средствата, предоставени по реда
на ал. 4, т. 3.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства за
довършване на ремонтни дейности, реставра
ция и довършителни строителни дейности на
обекти, включени в маршрутите на културнорелигиозния туризъм
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2011 г. в размер 460 000 лв. за ремонтни
дейности и довършителни строителни дей
ности на православни храмове и манастири,
както следва:
1. довършване на строителството на храм
„Св. Николай“, к в. Меден рудник – Бу р
гас – 200 000 лв.;
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2. довършване на строителството и оборуд
ване на храм „Успение Богородично“ – Ахто
пол – 50 000 лв.;
3. довършване на покрива на храм „Св.
ап. Петър и Павел“ – с. Комарево, община
Берковица – 10 000 лв.;
4. довършване и оборудване на храм „Св.
св. Кирил и Методий“ – Созопол – 100 000 лв.;
5. д о в ъ р ш в а н е н а х р а м „С в. Т р о и 
ца“ – с. Стряма, община Раковски, област
Пловдив – 100 000 лв.
(2) Одобрява допълнителни бюджетни креди
ти по бюджета на Министерството на културата
за 2011 г. в размер 250 000 лв. за консервиране,
реставрация и експониране на артефакти на
средновековен манастир „Св. Апостоли“ и
крепост „Каструм домини“ – Созопол.
(3) Средствата по ал. 1 и 2 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2011 г. по реда на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по пред
ложение на министъра на културата и на
главния секретар на Министерския съвет да
извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 и 2
промени по бюджетите на Министерството на
културата и на Министерския съвет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, на ми
нистъра на културата и на главния секретар
на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

2279

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на Бъл
гарската агенция по безопасност на храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Българската агенция по без
опасност на храните.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Функциите на Националната ветери
нарномедицинска служба преминават към
Българската агенция по безопасност на хра
ните, осигурени с 2084 щатни бройки.
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§ 2. Функциите на Националната служба
за растителна защита, с изключение на Ин
ститута по растителна защита, преминават
към Българската агенция по безопасност на
храните, осигурени с 402 щатни бройки.
§ 3. Функциите по официалния здравен
контрол върху храните, с изключение на бу
тилираните натурални минерални, изворни и
трапезни води, осъществявани от регионалните
здравни инспекции, преминават към Бъл
гарската агенция по безопасност на храните,
осигурени с 454 щатни бройки.
§ 4. Функциите по официалния контрол
върху фуражите, осъществявани от Национал
ната служба по зърното и фуражите, премина
ват към Българската агенция по безопасност
на храните, осигурени с 30 щатни бройки.
§ 5. Функциите на областните дирекции
„Земеделие“, свързани с контрола на качество
то на пресните плодове и зеленчуци, премина
ват към Българската агенция по безопасност
на храните, осигурени с 34 щатни бройки.
§ 6. (1) Трудовите и служебните право
отношения на работниците и служителите
от структурите, чиято дейност преминава
към Българската агенция по безопасност
на храните съгласно § 1 – 5, се уреждат при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда и чл. 87а от Закона за държавния
служител и в съответствие с определените
с Устройствения правилник на Българската
агенция по безопасност на храните функции
и численост в 7-дневен срок от влизането в
сила на постановлението.
(2) Извън случаите по ал. 1 трудовите и
служебните правоотношения на работниците
и служителите по § 1 – 5 се прекратяват при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от За
кона за държавния служител.
§ 7. В т. 1 от забележките към Единния
класификатор на длъжностите в администра
цията, приет с Постановление № 47 на Ми
нистерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58,
74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г.,
бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37,
52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр. 2, 3, 18, 34,
44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г. и бр. 4, 25 и
74 от 2010 г.), в списъка на администрациите
„Първо ниво“ накрая се поставя точка и за
петая и се добавя „Българската агенция по
безопасност на храните“.
§ 8. В Постановление № 125 на Минис
терския съвет от 2006 г. за приемане на Ус
тройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г. и бр. 9
от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2:
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а) точка 2 се изменя така:
„2. Българската агенция по безопасност
на храните;“
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 думите „и фуражите“ се заличават.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Българска агенция по безопасност на
храните 2998“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. Национална служба по зърното 46“;
г) точка 24 се изменя така:
„ 2 4. 2 8 о б л а с т н и д и р ек ц и и „З е мед е 
л ие“
1717 “.
§ 9. В Постановление № 1 на Министер
ския съвет от 2011 г. за структурни промени
в систeмата на здравеопазването (ДВ, бр. 5
от 2011 г.) в чл. 2, ал. 4 числото „3459“ се
заменя с „3005“.
§ 10. В приложението към чл. 2, ал. 2,
т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Ми
нистерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27
и 64 от 2010 г. и бр. 2 и 5 от 2011 г.) ред 4 се
изменя така:
„4. Регионални здравни инспекции 3005“.
§ 11. Отменя се Постановление № 240 на
Министерския съвет от 1992 г. за преструк
туриране на ветеринарното дело в Република
България (обн., ДВ, бр. 101 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 68 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 5
и 94 от 1995 г., бр. 109 от 1996 г., бр. 50 и 101
от 1997 г., бр. 63 и 102 от 1999 г., бр. 107 от
2000 г., бр. 44, 88 и 112 от 2001 г., бр. 39 от
2002 г., бр. 56 от 2005 г. и бр. 84 от 2007 г.).
§ 12. Отменя се Устройственият правилник
на Националната ветеринарномедицинска
служба, приет с Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г.
и бр. 76 от 2008 г.).
§ 13. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на зе
меделието и храните да внесе предложения за
промени в съответните нормативни актове на
Министерския съвет, произтичащи от струк
турните промени, свързани със създаването
на Българската агенция по безопасност на
храните.
§ 14. Правилникът се приема на основание
чл. 4, ал. 2 от Закона за Българската агенция
по безопасност на храните.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Българската агенция по безопасност на
храните
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структу
рата, функциите, съставът и числеността на
Българската агенция по безопасност на храни
те (БАБХ), наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Българската агенция по безопас
ност на храните е второстепенен разпореди
тел с бюджетни кредити към министъра на
земеделието и храните.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните е юридическо лице със седалище
София и е компетентният държавен орган по
отношение на качеството и безопасността на
храните по цялата хранителна верига, който
осъществява официалния контрол върху:
1. фитосанитарната дейност;
2. продуктите за растителна защита, торо
вете, подобрителите на почвата, биологично
активните вещества и хранителните субстрати;
3. ветеринарномедицинската дейност, иден
тификацията, здравеопазването и хуманното
отношение към животните;
4. ветеринарномедицинск ите прод у к ти
(ВМП);
5. дезинфекцията, дезинсекцията, дерати
зацията и девастацията;
6. суровините и храните, с изключение на
бутилираните натурални минерални, изворни
и трапезни води;
7. ст раничните ж ивотинск и прод у к ти,
непредназначени за консумация от човека, и
продуктите, получени от тях;
8. фуражите;
9. генетично модифицираните организми
(ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се
или произведени от ГМО;
10. материалите и предметите, предназна
чени за контакт с храни;
11. съответствието на качеството на прес
ните плодове и зеленчуци със стандартите на
Европейския съюз.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните извършва и:
1. оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с международни,
европейски и национални стандарти, стандар
ти, разработени от браншови организации и
одобрени от компетентен държавен орган, и
технологични документации;
2. лабораторно-диагностична и научноиз
следователска дейност;
3. оценка и комуникация на риска;
4. обучение и квалификация.
(4) Контролът по ал. 2 и дейностите по ал. 3
се осъществяват при условията и по реда на
специалните закони.
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(5) Министърът на земеделието и храни
те осъществява контрол върху дейността на
агенцията.
Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира
от бюджетна субсидия и приходи от собствена
дейност съгласно чл. 12 от Закона за Бъл
гарската агенция по безопасност на храните.
Г л а в а

в т о р а

РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АГЕН
ЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Раздел І
Изпълнителен директор и заместник изпълни
телни директори
Чл. 4. Българската агенция по безопасност
на храните се ръководи и представлява от
изпълнителен директор, който се назначава
от министър-председателя по предложение на
министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:
1. изпълнява държавната политика в об
ластите по чл. 2, ал. 2 и 3;
2. ръководи, организира и контролира
дейността на агенцията;
3. представлява агенцията пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
4. представя на министъра на земеделието
и храните ежегоден доклад за дейността на
агенцията;
5. ежегодно представя на министъра на
земеделието и храните проекти на държавната
профилактична програма (ДПП) и списъка
на заразните болести по животните, срещу
които ветеринарномедицинските органи про
веждат мерки за профилактика, ограничаване
и ликвидиране;
6. одобрява имунопрофилактичните, ди
агностичните и конт ролните планове на
областните дирекции;
7. представя за одобряване от министъра
на земеделието и храните годишните планове,
свързани с дейността на агенцията;
8. организира издаването на информационен
бюлетин на агенцията;
9. предлага за утвърждаване от министъра
на земеделието и храните проекти на наци
онални мониторингови програми в областта
на здравеопазването на животните и безопас
ността на храните, фуражите и растителната
защита;
10. назнача ва д ържа вни т е сл у ж и т ел и,
изменя и прекратява служебните правоотно
шения с тях;
11. сключва трудовите договори, изменя
и прекратява трудовите правоотношения с
лицата, работещи в агенцията, или упълно
мощава за това директорите на специализи
раните структури и областните дирекции по
безопасност на храните;
12. извършва действия по:
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а) управление на недвижимите имоти,
предоставени на агенцията;
б) управление на движимите вещи – пуб
лична държавна собственост, и разпореждане
с движимите вещи – частна държавна соб
ственост, предоставени на агенцията;
13. утвърждава със заповед:
а) научноизследователския план на аген
цията;
б) състава на експертните и консултативни
съвети в агенцията;
14. възлага и одобрява научноизследовател
ски задачи на специализираните структури
на агенцията;
15. разрешава провеждането на конкурси
за докторанти и академични длъжности в
специализираните структури на агенцията;
16. сключва, изменя и прекратява договори
във връзка с дейността на агенцията;
17. одобрява поименните списъци за при
добиване на дълготрайни материални активи
и извършване на капитално строителство в
агенцията;
18. преразпределя дълготрайни материални
активи между специализираните структури,
Центъра за оценка на риска (ЦОР) и областните
дирекции по безопасност на храните (ОДБХ);
19. упълномощава директорите на спе
циализираните структури, ЦОР и ОДБХ да
разрешават ползването на отпуски, да сключ
ват договори и да издават актове, свързани
с дейността на структурата или дирекцията;
20. утвърждава структурата на администра
тивните звена в агенцията и длъжностните
им разписания;
21. взема решения за провеждане на про
цедури за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с действащото законодателство;
22. контролира дейностите по междуна
родно сътрудничество и европейски въпроси
от компетентността на агенцията;
23. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация и определя служител по сигур
ността на информацията;
24. утвърждава вътрешни правила и Ин
струкция за документооборота в агенцията;
25. издава заповеди за внедряване на на
учно-приложни разработки;
26. утвърждава бюджета на специализира
ните структури, ЦОР и ОДБХ;
27. осъществява и други правомощия, пре
доставени с нормативен акт или възложени
със заповед на министър-председателя и ми
нистъра на земеделието и храните.
(2) При осъществяване на правомощията
си изпълнителният директор:
1. сключва договори, издава заповеди, раз
пореждания и други актове в предвидените в
нормативен акт случаи;
2. издава наказателни постановления в
предвидените от закон случаи.
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(3) Към изпълнителния директор се създава
Експертен съвет като консултативен орган по
въпроси, свързани с дейността на агенцията.
(4) В състава на експертни я съвет по
ал. 3 се включват по един представител на
Министерството на здравеопазването, Ми
нистерството на околната среда и водите,
Министерството на земеделието и храните
и на неправителствени организации, чиято
дейност е свързана с функциите на агенцията.
Поименният състав и правилата за работа на
Експертния съвет се определят със заповед
на изпълнителния директор.
Чл. 6. (1) При осъществяване на право
мощията си изпълнителният директор се
подпомага от трима заместник изпълнителни
директори.
(2) Заместник изпълнителните директори
се назначават и освобождават от министърпредседателя по предложение на министъра
на земеделието и храните.
(3) Изпълнителният директор със заповед
делегира правомощия на заместник изпъл
нителните директори.
(4) При отсъствие изпълнителният директор
се замества от определен от него с писмена
заповед за всеки конкретен случай заместник
изпълнителен директор.
Чл. 7. (1) Българската агенция по без
опасност на храните издава научнопопулярно
списание „Ветеринарна сбирка“ и информа
ционни бюлетини, свързани с дейността є.
(2) Изпълнителният директор определя
със заповед редакционния съвет и главния
редактор на списанието.
Раздел IІ
Главен секретар
Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на адми
нистрацията на агенцията, координира и
контролира дейността на административните
звена за точното спазване на нормативните
актове и на законосъобразните разпореждания
на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
дейността на администрацията на агенцията
за законосъобразно осъществяване на нейните
функции;
2. създава условия за ефективна работа на
служителите на агенцията;
3. упражнява контрол за спазване на сро
ковете за приключване на образуваните в
администрацията преписки;
4. контролира и отговаря за документообо
рота и другите носители на информация, за
съхраняването на документите и опазването
на служебната тайна;
5. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите в агенцията;
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6. представя на изпълнителния директор
ежегоден доклад за състоянието на админи
страцията;
7. предлага мерки за предотвратяване и
преустановяване на нарушения от служители
на агенцията, както и за предотвратяване на
негативни последици от такива нарушения;
8. осъществява контрол по изпълнението
на сключените договори и при констатиране
на неизпълнение предлага съответните мерки;
9. контролира въвеждането и функциони
рането на информационни и автоматизирани
системи в дейността на агенцията;
10. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от Административнопроцесу
алния кодекс;
11. изпълнява и други задачи, възложени
му със заповед на изпълнителния директор.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от опреде
лен със заповед на изпълнителния директор
служител на ръководна длъжност за всеки
конкретен случай.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Чл. 9. (1) Изпълнителният директор при
осъществяване на дейността си се подпомага
от администрация.
(2) Администрацията по ал. 1 е структу
рирана в Централно управление (ЦУ) и 33
поделения, от които 28 ОДБХ, ЦОР и 4 спе
циализирани структури за научноизследова
телска и лабораторно-диагностична дейност.
(3) Общата численост на администрацията
на агенцията е 2998 щатни бройки.
(4) Числеността на персонала в админи
стративните звена на агенцията е посочена
в приложението.
Чл. 10. Администрацията на агенцията е
организирана във:
1. дирекция „Вътрешен одит“;
2. обща администрация;
3. специализирана администрация.
Чл. 11. Общата администрация на аген
цията включва:
1. дирекция „Финансово-стопанска дей
ност“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Информационни системи“;
4. дирекция „Административно обслужва
не, връзки с обществеността и инвестиции“.
Чл. 12. (1) Специализираната администра
ция на агенцията включва:
1. дирекция „Координация и контрол“;
2. дирекция „Растителна защита и контрол
на качеството на пресни плодове и зеленчуци“;
3. дирекция „Продукти за растителна за
щита и торове“;
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4. дирекция „Здравеопазване и хуманно
отношение към животните“;
5. дирекция „Контрол на ветеринарноме
дицински продукти“;
6. дирекция „Контрол на храните“;
7. дирекция „Лабораторни дейности“;
8. дирекция „Управление на качеството“;
9. дирекция „Граничен контрол“;
10. дирекция „Контрол на фуражи“;
11. дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“;
12. дирекция „Обучение и квалификация“.
(2) В състава на агенцията се включват и:
1. областните дирекции по безопасност на
храните в областите Благоевград, Бургас, Вар
на, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово,
Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Мон
тана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян,
София, Софийска област, Стара Загора, Тър
говище, Хасково, Шумен и Ямбол;
2. специализирани структури, както следва:
а) Националният диагностичен научно
изследоват елск и вет ери нарномед и ц и нск и
институт – София;
б) Цен т ра лната лаборат ори я по вет е
ринарно-санитарна експертиза и екология
(ЦЛВСЕЕ) – София;
в) Централната лаборатория за химични
изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София;
г) Централната лаборатория по карантина
на растенията (ЦЛКР) – София;
3. Центърът за оценка на риска.
(3) Областните дирекции по безопасност на
храните, специализираните структури и ЦОР
имат банкови сметки, съставят отчет за касово
изпълнение на бюджета и баланс и са третос
тепенни разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на земеделието и храните.
(4) Специализираните структури по ал. 2,
т. 2 са със статут на дирекции.
(5) Центърът за оценка на риска е юриди
ческо лице в структурата на агенцията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИИТЕ В ЦЕН
ТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАР
СКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ
Раздел I
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 13. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е
на пряко административно подчинение на
изпълнителния директор на агенцията.
(2) При осъществяване на своята дейност
дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изисквани
ята на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС), международните одиторски
стандарти, правото на Европейския съюз (ЕС)
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и указанията на Европейската комисия (ЕК),
Етичния кодекс на вътрешните одитори, стату
та на дирекцията и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. осъществява дейността по вътрешен одит
на всички структури, програми, дейности и
процеси в агенцията и на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен на
агенцията;
3. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се одобряват и
утвърждават от изпълнителния директор;
4. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени от
изпълнителния директор, и дава независима
и обективна оценка за състоянието на оди
тираните системи за финансово управление
и контрол;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхват
ността на финансовата и оперативната инфор
мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефикасността и
икономичността на дейностите; изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
7. подпомага и консултира изпълнител
ния директор по негово искане с цел да се
подобрят процесите на управление на риска
и контролът, без да поема управленска отго
ворност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и пред
ставя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон
трол, подпомага изпълнителния директор при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор годишен доклад за дейността по вът
решен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. оценява дали насоките на дейност и
процедурите на вътрешен контрол, изградени
в агенцията и в разпоредителите с бюджет
ни кредити от по-ниска степен в състава на
агенцията, са адекватни срещу измами;
12. предлага на изпълнителния директор
на агенцията план за повишаване квалифи
кацията на вътрешните одитори;
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13. организира срещи и дискусии с лица на
ръководни длъжности и с вътрешни одитори
за популяризиране на законодателството,
методологията и добрите европейски прак
тики в областта на финансовото управление
и контрол и вътрешен одит.
Раздел IІ
Обща администрация
Чл. 14. Дирекция „Финансово-стопанска
дейност“:
1. осигурява финансово-счетоводното об
служване на ЦУ на агенцията;
2. разработва обобщен проект на годишен
бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на
агенцията по Единна бюджетна класификация
(ЕБК) и по програми;
3. разработва методологията на счетовод
ната и финансовата политика съгласно Закона
за счетоводството и други нормативни актове
по бюджетната политика;
4. участва в разработването на нормативна
та уредба по планирането и управлението на
финансовите средства и бюджета в агенцията;
5. организира и анализира текущото изпъл
нение на утвърдения бюджет и изготвя пред
ложения за корекции в бюджета на агенцията;
6. организира и осъществява счетоводната
отчетност по ЕБК и по програми съгласно
програмния и ориентиран към резултатите
бюджет и по счетоводни сметки в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти;
7. дава методически указания на разпо
редителите от по-ниска степен от състава
на агенцията относно текущото счетоводно
отчитане и прилагането на финансовото за
конодателство;
8. съставя отчети за касово изпълнение на
бюджета, организира, координира, обобщава
и изготвя финансови отчети за степента на
изпълнение на утвърдените политики и про
грами по бюджета за всеки отчетен период;
9. изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости и годишния финансов отчет на
агенцията;
10. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на „Единната сметка“ лимита
на приходите и разходите между разпореди
телите от по-ниска степен на разпореждане с
бюджетни кредити в системата на агенцията;
11. изготвя, обосновава и предлага за
утвърждаване в съответствие с бюджетната
процедура разпределението на бюджетните
кредити на разпоредителите от по-ниска
степен в състава на агенцията и координира
дейностите по изпълнението на бюджетите им;
12. организира и координира изграждането
и функционирането на системите за финансово
управление и контрол върху финансовата дей
ност на агенцията, включващи системата за
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предварителен контрол и системата на двойния
подпис, с цел законосъобразно и ефективно
управление на бюджетните средства;
13. организира и извършва годишните ин
вентаризации по ред и в срокове, определени
в нормативните актове, в ЦУ на агенцията;
14. изготвя поименните списъци в инвес
тиционната програма за капиталови разходи
и обобщава данните за агенцията;
15. изготвя и съхранява ведомостите за
работни заплати на служителите в ЦУ на
агенцията и извършва плащанията по тях;
16. организира снабдяването, отчитането
и съхранението на материалните активи на
агенцията, ремонта и поддръжката им;
17. следи за законосъобразното и целесъ
образното разходване на паричните средства
и ползването на активите на агенцията;
18. осъществява обмен на информация и
координация с търговските банки, обслужващи
сметките на агенцията;
19. изготвя финансовите обосновки по
проектите на нормативни актове, предлагани
от агенцията;
20. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции за ЦУ на агенцията;
21. методически ръководи и контролира
областните дирекции по безопасност на хра
ните и специализираните структури в аген
цията по отношение на политиката за работа
с човешките ресурси;
22. съгласува длъжностните характеристики
на служителите в агенцията;
23. изготвя документите, свързани с въз
никването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията;
24. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите на служителите в дирекциите
в ЦУ на агенцията.
Чл. 15. Дирекция „Правна“:
1. оказва правна помощ на администра
цията за законосъобразно осъществяване на
нейните функции;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и дава становища по
проекти на нормативни актове, представени
за съгласуване;
3. осъществява процесуалното представи
телство на агенцията пред органите на съ
дебната власт, пред особените юрисдикции и
пред други лица по правни спорове, по които
страна е агенцията;
4. изготвя, съгласува и дава становища
относно законосъобразността на представе
ните є за съгласуване проекти на заповеди,
договори, разрешителни и други актове;
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5. съгласува документации за провеждане
на конкурси за назначаване на държавните
служители в агенцията;
6. съгласува изготвените отговори по по
стъпилите в агенцията предложения, жалби,
сигнали и молби от граждани и организации
с изключение на постъпилите в ЦОР, специ
ализираните структури и ОДБХ;
7. оказва правна помощ на изпълнителния
директор по законосъобразното изпълнение
на неговите правомощия, като изготвя стано
вища и разработва предложения за решаване
на правни проблеми;
8. оказва правна помощ при издаване на
наказателни постановления от изпълнителния
директор и дава указания на директорите
на ОДБХ, свързани с осъществяването на
административнонаказателната дейност на
агенцията;
9. участва в подготовката на актове и в
решаването на правни проблеми, свързани с
международната дейност на агенцията;
10. изготвя или участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на договори, свър
зани с дейността на агенцията;
11. оказва правна помощ на администра
цията на агенцията при констатиране на
нарушения по прилагане на нормативните
актове, свързани с осъществяването на дей
ността на агенцията;
12. подпомага изпълнителния директор за
спазване на нормативните актове по админи
стративното производство;
13. дава указания относно прилагането на
нормативните актове;
14. у частва в изготвянето и съгласу ва
документации за процедури по Закона за
обществените поръчки (ЗОП), правилника
за прилагането му и Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки;
15. участва в комисиите за провеждане на
обществени поръчки;
16. изготвя и съгласува документации за
търгове и конкурси;
17. следи и информира изпълнителния ди
ректор за хода на съдебните дела, по които
страна е агенцията;
18. участва във вътрешни и междуведом
ствени работни групи по въпроси, свързани
с дейността на агенцията;
19. участва в проверки на дейността на
поделенията на агенцията;
20. води регистри на недвижимите имоти,
предоставени за управление на агенцията, на
съдебните дела, по които страна е агенцията,
на възложените от агенцията обществени по
ръчки, на съгласуваните актове за обезщетение
на собствениците на убити и умрели животни,
на унищожени растения и растителни проду
кти, суровини и храни, фуражи и инвентар;
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21. методически ръководи и координира дей
ността на ЦОР, специализираните структури
и ОДБХ по управлението на собствеността.
Чл. 16. Дирекция „Информационни сис
теми“:
1. участва в разработването и реализацията
на информационната стратегия на агенцията;
2. проучва информационните потребности
на различните нива на управление и изгот
вя предложения за разработване на нови
информационни системи, усъвършенстване
на съществуващите и свързаната с тяхната
реализация техника;
3. организира поддръжката на работоспо
собността на информационните системи и
използваната техника;
4. внедрява и използва информационни
системи, софтуерни продукти и техника;
5. организира и управлява информацион
ната сигурност;
6. осъществява комплексно информационно
осигуряване;
7. методически ръководи и контролира
всички структурни звена на агенцията по
отношение на използването на информацион
ните системи, компютърната и офис техника
и комуникации.
Чл. 17. Дирекция „Административно об
служване, връзки с обществеността и инвес
тиции“:
1. осъществява деловодно обслужване в
ЦУ на агенцията;
2. информира обществеността за осъщест
вяваните от агенцията дейности;
3. организира публичните изяви на служи
телите от агенцията;
4. координира връзките и взаимоотноше
нията с физически лица, юридически лица,
ведомства и професионалните организации,
имащи отношение към дейността на агенцията;
5. осъществява транспортното обслужване
на администрацията на агенцията;
6. организира издаването на научнопопу
лярното списание „Ветеринарна сбирка“ и
информационния бюлетин, свързан с дейността
на агенцията;
7. организира и координира подготовката,
възлагането, управлението, наблюдението,
отчитането и въвеждането в експлоатация
на новостроящи се обекти, реконструкция и
основен ремонт на съществуващи обекти, свър
зани с осъществяваната дейност на агенцията;
8. участва в провеждането на процедури за
възлагане на обществени поръчки за проек
тиране, изграждане, реконструкция и основен
ремонт на обекти, свързани с осъществяваната
дейност на агенцията;
9. проучва, подготвя, организира и контро
лира инвеститорската дейност за изграждане
на обекти, свързани с функциите на агенцията;
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10. осъществява контрол по изпълнението
на обектите, изготвя доклади и ежемесечни
отчети и ги представя на изпълнителния ди
ректор на агенцията;
11. разработва мерки и прави анализи,
свързани с провеждането на инвестиционната
политика на агенцията.
12. осигурява техническото обслужване
на изпълнителния директор, заместник из
пълнителните директори и главния секретар.
Раздел ІІІ
Специализирана администрация
Чл. 18. (1) Дирекция „Координация и кон
трол“ е на пряко подчинение на изпълнителния
директор на агенцията.
(2) Дирекция „Координация и контрол“:
1. подпомага изпълнителни я директор
при изпълнението на държавната политика,
свързана с функциите на агенцията;
2. контролира и координира дейността на
ОДБХ, специализираните структури и дирек
циите в ЦУ на агенцията;
3. събира и оценява информация за уста
новяване на възможности за предотвратяване,
отстраняване или намаляване до приемливо
ниво на риска за човешкото здраве по цялата
хранителна верига;
4. координира действията между другите
държавни органи за ограничаване и ликви
диране на зоонози, особено опасни инфекции
и други кризисни ситуации, свързани с риск
за човешкото здраве, по цялата хранителна
верига;
5. съгласува програмите за действие при
възникване на токсикози и токсикоинфекции
при хората и животните;
6. координира и контролира дейностите
за осигуряване на необходимите вещества и
материали за вземане на проби, изпитване,
почистване, дезинфекция, обеззаразяване, ле
чение на животни и унищожаване на трупове
на животни при кризисни ситуации;
7. методически ръководи и контролира
дейностите по обезщетяване при кризи, ко
гато такова се дължи в случаите, определени
в закон;
8. осигурява и поддържа връзка с контакт
ната точка на системата за бързо съобщаване
в случай на опасност за човешкото здраве,
която произтича от храни, фуражи или кон
тактни с храни материали (R ASFF);
9. извършва проверки на ОДБХ в съответ
ствие с компетентността є и при установяване
на нарушения предлага на изпълнителния
директор на агенцията мерки за отстраня
ването им;
10. разглежда искания и предложения на
ОДБХ, свързани с осъществяването на дей
ността им;
11. анализира ефективността на дейността
на ОДБХ;
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12. извърш ва п роверк и на си г на л и т е,
молбите и жалбите срещу незаконни или
неправилни действия или бездействия на
служителите от ОДБХ;
13. предлага за участие при осъществява
не на контролната дейност в проверяващите
комисии служители от ОДБХ, дирекциите от
ЦУ на агенцията и специализирани структури.
Чл. 19. Дирекция „Растителна защита и
контрол на качеството на пресни плодове и
зеленчуци“:
1. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ в областта на растител
ната защита, качеството на пресните плодове
и зеленчуци и задълженията на Република
България по Международната конвенция по
растителна защита;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, регламентиращи общест
вените отношения в областта на растителното
здраве;
3. изготвя методически указания и инструк
ции, свързани с прилагането на фитосанитар
ното законодателство;
4. разработва образци на фитосанитарни
документи, свързани с дейността є;
5. изготвя годишен работен план за осъ
ществяване на фитосанитарния контрол;
6. организира, ръководи и контролира ме
роприятията по ограничаване и ликвидиране
на огнища от карантинни вредители;
7. изготвя справки, становища, информации
и отчети, свързани с дейността є;
8. участва в разработването на програми
за обучение на инспекторите;
9. подготвя и участва във вътрешни и
международни обучения на фитосанитарни
инспектори, свързани с изменения на евро
пейското и националното законодателство по
изпълнение на програмите за мониторинг за
карантинни вредители, и в обучения, орга
низирани и финансирани от ЕК, в съвместни
срещи и обучения с членове на националните
асоциации на производители и оператори на
регулирани растения и растителни продукти
на национално и регионално ниво;
10. изготвя ежегодни доклади за резултатите
от проведените мониторингови програми по
изпълнение на контролни директиви и реше
ния на ЕК за предприемане на извънредни
спешни мерки;
11. у частва в Постоянни я комитет по
растително здраве към ЕК, в работни групи
по растително здраве при Съвета и в други
международни мероприятия;
12. у частва в изготвянето на Единния
многогодишен национален контролен план на
Република България за храни, фуражи, здраве
опазване на животните и хуманно отношение
към тях и растително здраве (ЕМНКП), пре
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доставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є;
13. участва в междуведомствени работни
групи по въпроси, свързани с фитосанитарния
контрол;
14. извършва проверки на ОДБХ относно
извършвания фитосанитарен контрол;
15. разглежда искания и предложения от
ОДБХ, свързани с осъществяване на расти
телната защита;
16. извършва обмен на информация и ана
лиз чрез системата за бързо оповестяване за
установени огнища от карантинни вредители
в страната, задържани такива пратки от внос
или пратки с установена зараза при движението
им между държавите членки (EUROPHYT);
17. организира, ръководи и координира кон
трола за съответствие на обявеното качество
на пресните плодове и зеленчуци с нормативно
установените изисквания за качеството;
18. поддържа национа лен регист ър на
търговците на пресни плодове и зеленчуци
и система за извършване на анализ и оценка
на риска;
19. организира дейностите по наблюдение
върху развитието на икономически важни
вредители при основни земеделски култури;
20. прави предложения до изпълнителния
директор на агенцията за обявяване на масова
проява на вредители;
21. изготвя списъка на икономически важ
ните вредители по стратегически земеделски
култури;
22. участва в изготвянето на списъка на
биологичните агенти, които могат да се внасят
и използват в страната;
23. организира система за превенция, кон
трол и управление при възникване на биоло
гични бедствия – масова поява на вредители,
огнища от карантинни вредители.
Чл. 20. Дирекция „Продукти за растителна
защита и торове“:
1. методически ръководи и коoрдинира
дейността на ОДБХ в областта на растител
ната защита относно продукти за растителна
защита и торовете;
2. администрира и координира разреша
ването на продукти за растителна защита за
пускане на пазара и употреба;
3. организира, извършва и прави пред
ложения за възлагане на експертни оценки
съгласно Закона за защита на растенията;
4. съхранява досиетата на заявените за
разрешаване и на разрешените за пускане на
пазара и в употреба продукти за растителна
защита;
5. администрира, координира и контролира
извършването на изпитвания с неразрешени
продукти за растителна защита с научноиз
следователска и експериментална цел;
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6. организира, ръководи и контролира
провеждането на биологично изпитване за
ефикасност и за остатъчни количества на
продуктите за растителна защита в базите на
агенцията и в одобрените бази на физически
и юридически лица съгласно принципите на
Добрата експериментална практика;
7. прави оценка на съответствието на про
дуктите за растителна защита с показателите,
одобрени при разрешаването;
8. изготвя и актуализира списъците на:
а) активните вещества съгласно Закона за
защита на растенията;
б) разрешените за пускане на пазара и
в употреба продукти за растителна защита
и регистрираните торове, подобрители на
почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати;
9. участва в Съвета по продукти за рас
тителна защита и подпомага дейността му;
10. участва в работни групи към Посто
янния комитет по хранителната верига и
здравеопазване на животните, Съвета и други
международни мероприятия;
11. администрира и координира регистра
цията на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати;
12. участва в Европейския процес на раз
глеждане и одобряване включването на ак
тивните вещества в списъка на разрешените
чрез преглед на данни и изготвяне на доклад
за включване;
13. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при планиране и осъ
ществяване контрола на продукти, съдържа
щи, състоящи се или произведени от ГМО,
съобразно компетентността є;
14. съхранява досиетата на заявените за
регистрация и на регистрираните торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати;
15. участва в Експертната комисия по ре
гистрация на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати и подпомага дейността є;
16. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при осъществяване на
контрола върху пускането на пазара, търгови
ята и употребата на продуктите за растителна
защита и торовете;
17. прави оценка на съответствието на
торовете с обявените показатели;
18. съхранява документацията и изготвя
разрешени ята за т ъргови я с проду кти за
растителна защита, преопаковане на продук
ти за растителна защита и специализирани
растителнозащитни услуги;
19. води регистри на:
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а) издадените разрешения за търговия на
едро и дребно с продукти за растителна защи
та, преопаковане на продукти за растителна
защита и специализирани растителнозащитни
услуги;
б) заявените за разрешаване продукти за
растителна защита;
20. методически ръководи контролната
дейност върху употребата на продукти за
растителна защита за спазване принципите
на Добрата растителнозащитна практика и
при интегрираното производство;
21. участва в изготвянето на ЕМНКП, пре
доставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є;
22. изготвя тримесечни доклади до Евро
пейската комисия и компетентните органи
на държавите членки за издадени и отнети
разрешения на продукти за растителна защи
та и за издадени разрешения на продукти за
ограничена и контролирана употреба;
23. участва в разработването на програми
за обучение на служителите, осъществяващи
дейностите по контрола върху продуктите за
растителна защита и торовете;
24. участва в съгласуването и изготвянето
на проекти на нормативни актове, свързани
с осъществяването на дейността є;
25. осъществява взаимодействие с други
контролни органи, браншови асоциации и
неправителствени организации по въпроси,
свързани с дейността є;
26. изготвя образци на документи и бланки,
разработва процедури, свързани с дейността є;
27. методически ръководи, организира и
координира дейността на ОДБХ при планиране
и осъществяване контрола при пускането на
пазара на генетично модифицирани висши
растения без техните семена и посадъчен
материал.
Чл. 21. Дирекция „Здравеопазване и ху
манно отношение към животните“:
1. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ по:
а) здравеопазване при:
аа) отглеждането на животни;
бб) добива и съхранението на зародишни
продукти;
вв) пускането на пазара, търговията, обмена
и транспортирането на животни и зародишни
продукти;
гг) получаването, обезвреждането и съхра
нението на странични животински продукти
и продукти, получени от тях;
б) спазване на правилата за защита и ху
манно отношение към животните;
в) ветеринарномедицинската практика;
г) дезинфекцията, дезинсекцията, дера
тизацията и девастацията в животновъдни
обекти и при ограничаване и ликвидиране
на заразни болести;
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2. изготвя:
а) държавната профилактична програма
и списъка на заразните болести по чл. 118,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВМД);
б) програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните;
3. методически ръководи и контролира дей
ността на ОДБХ по изпълнение на мерките за
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестите по животните и предпазване на
хората от зоонози;
4. разработва програми за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестите
по животните и предпазване на хората от
зоонози и ги представя за утвърждаване от
изпълнителния директор;
5. изготвя схеми за дезинфекция, дезинсек
ция, дератизация и девастация и ги представя
за утвърждаване от изпълнителния директор;
6. контролира дейността на обектите за
съхранение и обезвреждане на странични
животински продукти;
7. изготвя програми за опазване на околната
среда от вредните въздействия на животно
въдството и ги представя за утвърждаване от
изпълнителния директор;
8. съгласува имунопрофилактичните пла
нове на ОДБХ;
9. изготвя Национален имунопрофилакти
чен план и го представя за утвърждаване от
изпълнителния директор;
10. събира и обобщава месечните отчети
на ОДБХ за извършените профилактични
мероприятия при изпълнение на държавната
профилактична програма и програмите по
т. 2, буква „б“;
11. планира и разпределя доставките на иму
нологични ВМП и диагностикуми, необходими
за изпълнение на държавната профилактична
програма и на програмите по т. 2, буква „б“;
12. изготвя необходимите документи за
обявяване на болестите по чл. 47 ЗВМД пред
Световната организация за здравеопазване на
животните (СОЗЖ);
13. уведомява чрез компютърната система
за спешно обявяване на болести (ADNS) ЕК и
компетентните органи на държавите членки
за констатираните болести;
14. изготвя доклади до ЕК и до компетент
ните органи на държавите членки за епизо
отичната обстановка в страната;
15. регистрира и обявява съгласно чл. 124
ЗВМД констатираните на територията на
страната заразни болести;
16. изготвя и изпраща ежемесечно на
ОДБХ международен и вътрешен бюлетин
за обявените в страната заразни болести и
вътрешен бюлетин на Световната организация
по прехрана и земеделие, СОЗЖ и Световната
здравна организация (СЗО);
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17. изготвя становища при съгласуване на
проекти на нормативни актове и отговори по
постъпили запитвания, свързани с дейността є;
18. изготвя и участва в изготвянето на
проекти на нормативни актове, указания, про
цедури, инструкции и образци на документи,
свързани с осъществяването на дейността є;
19. разработва програми за предотвратяване
и ликвидиране на последствията при кризи,
които могат да нанесат или са нанесли щети
на животновъдството;
20. организира и контролира провеждането
на карантината на внесени животни;
21. координира, методически ръководи и
контролира дейността на ОДБХ по здраве
опазване, идентификация и хуманно отноше
ние към животните;
22. дава становища по заявленията за изда
ване на разрешителни за изнасяне на обектите
по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВМД;
23. организира и участва в работата на
комисиите по чл. 286, ал. 1, т. 2 ЗВМД;
24. участва в комисиите по чл. 262 ЗВМД;
25. води регистри на:
а) издадените лицензи за превоз на животни;
б) животновъдните обекти;
в) ветеринарните участъци;
г) обектите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВМД;
д) пазарите на животни;
е) събирателните центрове за животни;
ж) депата за карантиниране на внесени
животни;
з) обектите за добив и съхранение на за
родишни продукти;
26. участва в разработването на програми
за обучение по здравеопазване и хуманно
отношение към животните;
27. организира събирането, обработката
и отчитането на информацията от ОДБХ и
обектите с епизоотично значение, свързана
с идентификацията на животните и с регис
трацията на животновъдните обекти;
28. изготвя справки, анализи и информа
ции относно:
а) поголовията на животните и тяхното
движение;
б) собствениците на животни;
в) обектите с епизоотично значение;
29. участва в мероприятия по здравеопазва
не на животните, хуманно отношение към тях,
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти;
30. обменя информация чрез информацион
ните системи на ЕС – Интегрираната компю
търизирана ветеринарна система (TR ACES),
и за спешно обявяване на болести (ADNS);
31. участва в изготвянето на критерии за
оценка на риска във връзка със здравеопаз
ването на животните;
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32. участва в изготвянето на ЕМНКП, пре
доставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є.
Чл. 22. Дирекция „Контрол на ветеринар
номедицински продукти“:
1. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ по осъществяване на
мерките за официален контрол при производ
ството, търговията, съхранението, употребата
и рекламата на ВМП;
2. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, указания, процедури, ин
струкции и образци на документи, свързани
с осъществяването на официалния контрол
на ВМП;
3. участва в работни групи, постоянни
комитети и срещи към национални и между
народни институции, свързани с дейността є;
4. извършва експертна оценка на досието
и качествата на ВМП, заявен за издаване,
подновяване и промяна на лиценз за упо
треба по национална процедура, процедура
по взаимно признаване и децентрализирана
процедура, и изготвя доклад за оценка на
досието и качествата на ВМП;
5. извършва оценка и дава становище по
доклада за оценка на досието и документаци
ята на референтната държава по процедури
по взаимно признаване и децентрализирани
процедури за издаване на лиценз за употреба
на ВМП;
6. участва в комисиите по чл. 286, ал. 1,
чл. 347, ал. 1 и чл. 365, ал. 1 ЗВМД;
7. изготвя публични доклади за оценка на
ВМП и годишен доклад за контролираните
ВМП, който се изпраща на Европейския
директорат по качество на лекарствата и
здравеопазване (ЕДКЛЗ);
8. извършва оценка на периодичните до
клади за безопасност на ВМП;
9. изготвя становище до изпълнителния ди
ректор при получени съобщения за нежелани
лекарствени реакции при употребата на ВМП,
друга информация, получена по системата за
фармакологична бдителност и при отклонения
в качествата на ВМП;
10. извършва проверка на документацията
към заявленията за одобряване на реклама на
ВМП и изготвя становище до изпълнителния
директор;
11. извършва проверка на заявленията и
приложената документация за издаване или
за промяна на лицензи за:
а) производство на ВМП;
б) търговия на едро с ВМП;
в) търговия на дребно с ВМП;
12. изготвя лицензи за производство, упо
треба, търговия на едро и дребно с ВМП, сер
тификати за Добра производствена практика
и документи, свързани с контрола на ВМП;
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13. контролира спазването на изискванията
за Добра производствена практика при про
изводството на ВМП и активни субстанции;
14. води регистри на издадените лицензи за:
а) производство на ВМП;
б) търговия на едро с ВМП;
в) търговия на дребно с ВМП;
г) употреба на ВМП;
15. подава информация в базата данни на
Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ)
за издадените лицензи за производство на
ВМП и сертификати за Добра производствена
практика и въвежда и обменя информация
в Мрежата за комуникация и проследяване
на процедурите по взаимно признаване и
децентрализираните процедури;
16. координира и контролира подаваната
информация в системата за фармакологична
бдителност и предоставя чрез нея на компе
тентните органи на държавите членки и на
ЕАЛ информация за подозираните сериозни
нежелани лекарствени реакции, наблюдавани
на територията на страната;
17. прави предложения до изпълнителния
директор на агенцията за отнемане на лицен
зи за производство, за търговия на едро, за
търговия на дребно и за употреба на ВМП, за
забрана на употребата и търговията с опреде
лена партида ВМП, за блокиране и изтегляне
от пазара в случаите, предвидени в ЗВМД;
18. контролира изпълнението на наложе
ните мерки по т. 16;
19. изготвя годишна инспекционна програма
за официален контрол на ВМП и я представя
за утвърждаване от изпълнителния директор;
20. участва в разработването на програми
за обучение по контрола на ВМП.
Чл. 23. Дирекция „Контрол на храните“:
1. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ по осъществяване кон
трола на:
а) безопасността и качеството на сурови
ните, храните, материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни;
б) междинните предприятия за съхранение
и предприятията за преработка на странични
животински продукти;
в) хуманното отношение към животните
по време на клане;
2. поддържа регистри съгласно изисквани
ята на Закона за храните и ЗВМД съобразно
компетентността є;
3. събира, обработва и анализира информа
ция, свързана с безопасността, качеството и
контрола на суровините, храните, материали и
предмети, предназначена за контакт с храни;
4. разработва образци на документи, свър
зани с дейността є;
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5. изготвя отчети, справки и становища
по въпроси, свързани с безопасността, ка
чеството и контрола на суровините, храните,
материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни;
6. осъществява взаимодействие с държавни
органи и неправителствени организации по
въпроси, свързани с дейността є, по разпореж
дане на изпълнителния директор на агенцията;
7. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с осъществя
ването на контрола за безопасност на суро
вините, храните, материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни;
8. при необходимост извършва самостоя
телно или съвместно с други органи надзор,
проверки и инспекции, свързани с безопас
ността, качеството и контрола на храните
в обектите за производство, съхранение и
търговия с храни;
9. изготвя и участва в изготвянето на въ
просници, наръчници, указания и инструкции
за осъществяване на проверки, инспекции,
одити и надзор в областта на безопасността
на суровините, храните, материалите и пред
метите, предназначени за контакт с храни;
10. участва в изготвянето на ЕМНКП и
на Годишния док лад за изпълнението на
плана и ежегодно изготвя национален план
за осъществяване контрола на безопасността
на храните;
11. участва при разработването на ръко
водства за прилагане на добри практики и на
Система за анализ на опасностите и критични
контролни точки;
12. участва в разработването на критерии
за оценка на риска и контролира правилното
им прилагане в обектите за производството
и търговия с храни;
13. изготвя и предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор Националния
контингенс план по безопасност на храните;
14. организира изпълнението на Нацио
налния контингенс план по безопасност на
храните;
15. обменя информация за храни по Систе
мата за бързо съобщаване за храни и фуражи
(R ASFF) и осигурява адекватна реакция при
необходимост;
16. изготвя доклади с резултати от проведен
контрол и за изпълнението на национален
план за осъществяване на контрол за безо
пасността на храните;
17. участва в експертни комисии, съвети
и работни групи в страната и в чужбина по
въпроси, свързани с дейността є;
18. участва в разработването на програми
за обучение по качество и безопасност на
храните;
19. изготвя становища по съгласуване на
образци на документи, свързани с износ на
храни;
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20. участва в разработването на докумен
ти, свързани с безопасността на храните, и
изготвя становища по проекти на документи,
представени за съгласуване;
21. участва в изработването и актуализи
рането на проекти на стандарти;
22. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ при планиране и осъ
ществяване контрола на продукти, съдържа
щи, състоящи се или произведени от ГМО,
използвани като храна, суровини, компоненти
и съставки за тяхното производство.
Чл. 24. Дирекция „Лабораторни дейности“:
1. координира лабораторно-диагностичните
изследвания, анализи и експертизи, свързани
със здравеопазването на животните, расте
нията, суровините, храните, материалите и
предметите, предназначени за контакт с хра
ни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи,
състоящи се или произведени от ГМО;
2. събира, обобщава и анализира информа
ция относно извършването на лабораторно-ди
агностична дейност в системата на агенцията;
3. участва в разработването на програми
за обучение и повишаване квалификацията
на лабораторните специалисти от агенцията;
4. води регистър на лабораториите, свързани
с дейностите на агенцията;
5. изготвя предложение до изпълнителния
директор за определяне на лабораториите,
които ще извършват изследвания за целите
на официалния контрол съгласно европей
ското право;
6. участва в проверки на лабораториите от
системата на агенцията;
7. изготвя и координира изпълнението на
Националната мониторингова програма за
контрол на остатъци от ВМП и замърсители
от околната среда в животни, храни и други
продукти от животински произход и монито
рингови програми за контрол на остатъци от
пестициди, нитрати, тежки метали, микоток
сини, микробиологични и други замърсители
в суровини, храни и фуражи;
8. участва в изготвянето на Държавната
профилактична програма, на програмите за
надзор и ликвидиране на болести по живот
ните и координира изпълнението им в частта
лабораторно-диагностични изследвания;
9. участва в изготвянето на ЕМНКП;
10. координира и организира провеждането
на междулабораторни сравнителни изпитвания
за пригодност и ринг тестове на лаборато
риите, свързани с дейността на агенцията, и
референтните лаборатории на ЕС;
11. подпомага лабораториите в подготов
ката им за акредитация, преакредитация и
разширяване обхвата на акредитацията им;
12. участва в изработването на проекти на
нормативни актове и образци на документи,
свързани с дейността є;
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13. изготвя становища и отговори на по
стъпили в агенцията запитвания, свързани с
дейността є;
14. участва в експертни комисии, съвети
и работни групи в страната и в чужбина по
въпроси, свързани с лабораторните дейности
в агенцията.
Чл. 25. Дирекция „Управление на качест
вото“:
1. организира и извършва одити на офи
циалния контрол, осъществяван от агенци
ята, съгласно изискванията на чл. 4, т. 6 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с
цел осигуряване проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, L 165, 30.4.2004 г.);
2. участва в разработването и поддържането
на системите за управление на качеството в
агенцията в съответствие с изискванията на
Международната организация по стандарти
зация (ISO);
3. разработва, поддържа и спазва докумен
тирани процедури за планиране, извършване,
последващи действия и управление на одитите;
4. организира и участва в извършването
на оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията на
национални стандарти, стандарти, разработе
ни от браншови организации и одобрени от
компетентния орган;
5. изготвя проекти на заповеди, процедури
и други документи, свързани с дейността є;
6. дава становища по документацията за
оценка на съответствието на качествените
характеристики на храните с изискванията
на национални стандарти и стандарти, раз
работени от браншови организации;
7. участва в изработването и актуализира
нето на проекти на стандарти;
8. участва в обучения по отношение на
методите за контрол на качествените характе
ристики съгласно изискванията на национални
стандарти, технологични документации, стан
дарти, разработени от браншови организации
и одобрени от компетентния орган, както и
тяхното спазване;
9. участва в проверки на ОДБХ за извърше
ния контрол по спазването на изискванията за
съответствието на качествените характеристи
ки на храните с изискванията на национални
стандарти, технологични документации, стан
дарти, разработени от браншови организации
и одобрени от компетентния орган.
Чл. 26. Дирекция „Граничен контрол“:
1. методически ръководи и координира
дейностите на ОДБХ, свързани с граничния
контрол;
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2. координира дейностите по изпълнение на
поети от Република България задължения по
конвенции, споразумения и други документи,
свързани с граничния контрол по безопасност
на хранителната верига;
3. участва в разработването на образци на
документи за изнасяне на животни и заро
дишни продукти съгласно изискванията на
приемащата страна;
4. изготвя оперативна информация, справ
ки и становища по въпросите на граничния
контрол;
5. изготвя предложения до изпълнителния
директор на агенцията във връзка с рекон
струкция, ремонт и оборудване на съоръже
нията за граничен контрол;
6. осъществява взаимодействие с другите
органи от задължителния граничен контрол;
7. изготвя проекти на нормативни актове,
свързани с дейността є;
8. участва в работната група към Междуве
домствения съвет по въпросите на граничния
контрол, в работни групи с представители на
ведомствата, които извършват задължителния
граничен контрол, и в работни групи, срещи,
семинари, конференции, проекти и други ме
роприятия в страната и в чужбина, свързани
с граничния контрол;
9. участва в разработването на програми
за обучение на инспекторите, осъществяващи
граничния контрол;
10. обменя информация чрез информацион
ните системи на ЕС – TR ACES, EUROPHYT,
R ASFF;
11. изготвя становища по заявленията за
издаване на разрешителни за изнасяне на
животни и зародишни продукти;
12. извършва проверки на дейността на
граничните инспекционни пунктове за спаз
ване на процедурите при осъществяването на
граничния контрол;
13. участва в изготвянето на критерии за
оценка на риска на граничните инспекционни
пунктове при внасяне и транзитно премина
ване;
14. проверява и заверява официални доку
менти, свързани с дейността є;
15. участва в изготвянето на ЕМНКП, пре
доставя данни за докладване на изпълнението
му и контролира изпълнението му в частта,
свързана с функциите є;
16. методически ръководи, организира и
координира дейността на ОДБХ при плани
ране и осъществяване контрола на продукти,
съдържащи, състоящи се или произведени от
ГМО, съобразно компетентността є.
Чл. 27. Дирекция „Контрол на фуражи“:
1. методически ръководи и координира
дейността на ОДБХ по осъществяване на
контрола по:
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а) качество и безопасност на фуражите,
регистрация и одобряване на обекти за про
изводство, съхранение и търговия, хигиена
на фуражите и специфичните изисквания за
проследяемост на фуражите;
б) прилагането на мерките при наличие
на нежелани субстанции и продукти във
фуражите;
в) дейностите по прилагане на изискванията
относно пускането на пазара, употребата на
фуражи и тяхното етикетиране;
г) продукти, съдържащи, състоящи се или
произведени от ГМО, използвани като фуражи,
суровини, компоненти и съставки за тяхното
производство;
2. участва в изготвянето на оценка на
риска по групи оператори във връзка с оп
ределяне честотата на официалния контрол
на фуражите;
3. участва в изготвянето на ЕМНКП, на
Годишния план за контрол на фуражите и на
Годишния доклад за изпълнение на плана в
частта, свързана с дейността є;
4. методически ръководи дейностите при
кризи съобразно компетентността си;
5. изготвя указания по изпълнение на Го
дишния план за контрол на фуражите;
6. изготвя процедури за провеждане на
официалния контрол;
7. изготвя образци на документи, свързани
с дейността є;
8. изготвя становища по проекти на доку
менти, свързани с дейността є;
9. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, свързани с дейността є;
10. изготвя отчети за контрола на фуражите;
11. обменя информация по R ASFF в случай
на опасност за човешкото здраве, която про
изтича от храни и фуражи, пуснати на пазара;
12. обменя информация с компетентните
органи на други държави членки и на трети
страни;
13. обобщава и анализира данните за про
изведени количества фуражи, от извършените
проверки и резултатите от изследваните проби
за целите на официалния контрол на фуражите;
14. поддържа националните регистри на
одобрени и списъци на регистрирани обекти,
свързани с контрола на фуражите;
15. участва в разработването на програми
за обучение по контрола на фуражите.
Чл. 28. Дирекция „Европейска координация
и международно сътрудничество“:
1. координира дейността на агенцията във
връзка с ангажиментите, произтичащи от
членството на Република България в ЕС, в
областта, свързана с функциите є;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, въвеждащи европей
ското законодателство, свързано с дейността
на агенцията;
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3. осъществява взаимодействие с експер
ти от институциите на ЕС и международни
организации, както и с експерти от трети
страни по въпроси, свързани с дейността на
агенцията;
4. участва в изготвянето на позиции, ука
зания, становища, споразумения, конвенции,
стратегии, анализи и други документи по
въпроси, свързани с дейността на агенцията;
5. участва в работни групи, постоянни коми
тети, срещи и мероприятия към институциите
на ЕС и други международни организации;
6. координира провеждането на мисии на
Службата по храните и ветеринарните въпроси
на ЕК и трети страни в Република България;
7. организира и участва в семинари, сим
позиуми, конференции и други срещи с меж
дународно участие;
8. участва в разработването и реализацията
на проекти, финансирани по програми на ЕС
и трети страни;
9. разработва програми и проекти за из
граждане на обекти, финансирани със средства
от фондове на ЕС;
10. организира посещения на чуждестранни
делегации и координира участието на експерти
от агенцията в мероприятия, провеждани в
други страни;
11. осигурява извършване на преводи, изгот
вяне на официални писма и други документи
от и на чужди езици, свързани с цялостната
дейност на агенцията;
12. подготвя необходимите документи и
организира задграничните командировки на
служителите на агенцията;
13. подпомага дейността на главния вете
ринарен санитарен инспектор.
Чл. 29. Дирекция „Обучение и квалифи
кация“:
1. изготвя програми, организира и коорди
нира провеждането на курсове за обучение и
повишаване квалификацията на служителите
на агенцията;
2. поддържа база данни за:
a) квалификацията на служителите на
агенцията на областно и национално ниво;
б) висшите училища и институти, имащи
право да обучават служителите на агенцията;
в) хабилитирани лица, преподаватели,
експерти и специалисти, притежаващи необхо
димата квалификация да провеждат обучение
в различните направления от дейността на
агенцията;
г) подадените и издадените документи за
признаване на професионалната квалификация
за професията ветеринарен лекар и ветери
нарен техник;
3. участва в разработване на програми за
първоначално обучение на новоназначени
служители на агенцията;
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4. координира обучението на служители
на агенцията, организирано от Европейската
комисия, международни организации и трети
страни;
5. организира дейностите по признаване на
професионалната квалификация за професи
ите ветеринарен лекар и ветеринарен техник
и обменя информация по Информационната
система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална
дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК;
6. разработва образци на документи, свър
зани с дейността є;
7. осъществява взаимодействие с висшите
училища във връзка с провеждането на прак
тическо обучение на студенти в агенцията;
8. дава становища по програми за обучение
във висши училища или научноизследовател
ски институти;
9. участва в разработването на програми за
обучение във висши училища или научноиз
следователски институти, които се одобряват
от изпълнителния директор в предвидените
от закон случаи.
Г л а в а

п е т а

ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ ПО БЕЗОПАС
НОСТ НА ХРАНИТЕ
Чл. 30. (1) Областните дирекции по безо
пасност на храните осъществяват дейността си
на територията на съответната област, като:
1. организират и контролират идентифи
кацията на животните;
2. обработват и въвеждат данни в инфор
мационните системи, които се поддържат в
агенцията;
3. контролират дейността на ветеринарно
медицинските специалисти, които упражняват
ветеринарномедицинска практика;
4. организират и провеждат противоепи
зоотични мероприятия при ограничаване
и ликвидиране на болести по животните и
хранителни отравяния при хора и животни и
мероприятия за ограничаване и ликвидиране
на огнища от карантинни вредители;
5. изготвят годишни имунопрофилактични
планове по здравеопазване на животните и
координират и контролират имунопрофилак
тичната дейност, изпълнението на Държав
ната профилактична програма и програмите
за надзор и ликвидиране на болестите по
животните;
6. изготвят становища до изпълнителния
директор по заявления за издаване на лицензи
за търговия на дребно с ВМП и разрешения
за дейностите за търговия, преопаковане на
продукти за растителна защита и извършване
на специализирани растителнозащитни услуги;
7. осъществяват конт рол върх у изпъл
нението на програмите за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати
от земеделски източници и уязвимите зони;
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8. контролират и при необходимост из
вършват дезинфекцията, дезинсекцията, де
ратизацията и девастацията;
9. контролират:
а) съхранението, търговията и употребата
на ВМП;
б) събирането, съхранението, транспор
тирането и обезвреждането на страничните
животински продукти и продуктите, получени
от тях;
в) спазването на ветеринарномедицински
те изисквания и зоохигиенните параметри в
животновъдните обекти;
г) спазването на изискванията за хуманно
отношение към животните;
д) производството, съхранението, търгови
ята и употребата на фуражи;
е) транспортните средства, превозващи
животни, суровини и храни, странични жи
вотински продукти и продукти, получени от
тях, и фуражи;
ж) безопасността и качеството на сурови
ни и храни, фуражи, материали и предмети,
предназначени за контакт с храни в обектите
за производство, съхранение и търговия;
з) междинни предприятия за съхранение
и предприятия за преработка на странични
животински продукти;
и) производството, съхранението, пускането
на пазара, търговията и употребата на продук
ти за растителна защита и торове;
к) спазването на принципите на Добрата
растителнозащитна практика;
л) фитосанитарните изисквания при произ
водство и движение на растения, растителни
и други продукти;
м) първичното производство на земеделски
култури, предназначени за храна или фураж
или за производство на храна или фураж;
н) съответствието на качеството на пресни
плодове и зеленчуци;
о) интегрираното производство на растения
и растителни продукти, както и специализира
ните растителнозащитни услуги, извършвани
с авиационна техника и при фумигация;
п) обектите, подлежащи на фитосанитарен
контрол;
р) генетично модифицираните организми,
продукти, съдържащи, състоящи се или про
изведени от ГМО;
10. изпълняват националните програми
за мониторинг на остатъчни количества от
пестициди в храни и Националната монито
рингова програма за контрол на остатъци от
ВМП и замърсители от околната среда, плана
за контрол на продукти, съдържащи, състоящи
се или произведени от ГМО, използвани като
храна или фураж, суровини, компоненти и
съставки за тяхното производство и плановете
за контрол, свързани с дейността на агенцията;
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11. осъществяват граничен контрол на
животни, зародишни продукти, суровини и
храни, странични животински продукти и про
дукти, получени от тях, фуражи, специфични
растителни продукти, растения, продукти за
растителна защита и торове;
12. осъществяват лабораторни изследвания
за диагностика на болести по животните и
растенията, безопасност и качество на суро
вини, храни, фуражи, растителни продукти,
хранителни среди, почви и здравното състо
яние на посевния и посадъчния материал;
13. одобряват, лицензират и регистрират
лицата, дейностите и обектите на тяхна тери
тория в случаите, посочени в нормативен акт;
14. събират, анализират и изпращат до
ЦУ на агенцията информация, свързана със
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, със здравето на расте
нията, с качеството на пресните плодове и
зеленчуци, с безопасността и контрола на
су ровини, храни, материа ли и предмети,
предназначени за контакт с храни, фуражи,
странични животински продукти и продукти,
получени от тях, ВМП, продукти за растителна
защита и торове;
15. участват в обучения в страната и в
чужбина;
16. поддържат регистри и списъци в слу
чаите, посочени в нормативен акт;
17. ежегодно изготвят план за дейността
си във връзка с изпълнението на ЕМНКП и
годишен доклад по изпълнението на плана;
18. ежегодно извършват оценка на риска във:
а) обектите за производство, съхранение
и търговия със суровини и храни;
б) обектите за производство, съхранение,
търговия и употреба на фуражи;
в) обектите за съхранение, търговия и
употреба на ВМП;
г) обектите с епизоотично значение по
отношение на здравеопазване, идентификация
и хуманно отношение към животните;
19. осигуряват бързо и адекватно действие
на регионално ниво при наличието на:
а) нотификации по R ASFF за бързо съоб
щаване в случай на опасност за човешкото
здраве, която произтича от храни и фуражи,
пуснати на пазара;
б) сигнали за други извънредни ситуации,
засягащи здравния статус на животните и
растенията и/или контрола и безопасността
на храните, фуражите, ПРЗ и торове;
20. уведомяват ЦУ на агенцията при въз
никване на извънредни ситуации или кризи,
свързани с дейността на агенцията, и пред
приемат действия по ограничаване или лик
видиране на последствията от тях в случаите,
определени със закон;
21. извършват контрол на съответствието
на качествените характеристики на храните
с изискванията на национални стандарти,
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технологични документации, стандарти, разра
ботени от браншови организации и одобрени
от компетентния орган;
22. извършват биологично изпитване за
ефикасност и остатъчни количества на про
дуктите за растителна защита, като органи
зират и провеждат опити за ефикасност на
продуктите в съответствие с методиките на
Европейската и Средиземноморската органи
зация по растителна защита (EPPO);
23. извършват наблюдение на земеделски,
горски и други площи за карантинни вреди
тели и изпълняват програмите за мониторинг
на карантинните вредители;
24. контролират извършването на изпит
вания с неразрешени продукти за растителна
защита с научноизследователска и експери
ментална цел и ограничената употреба на
продукти за растителна защита, разрешени
при извънредни ситуации;
25. извършват наблюдение върху развитието
на икономически важни вредители при основ
ни земеделски култури и правят предложения
за обявяване на масова проява на вредители;
26. изготвят документи и актове, свързани
с дейността им;
27. осъществяват взаимодействие с други
държавни органи и неправителствени орга
низации;
28. участват в извършването на проверки
за кръстосано съответствие;
29. осъществяват и други функции, възло
жени им с нормативен акт или със заповед
от изпълнителния директор.
(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от звено в структурата на
ОДБХ за финансово-правно обслужване и
човешки ресурси.
Чл. 31. Директорите на областните дирек
ции по безопасност на храните:
1. ръководят, контролират и представляват
ОДБХ пред трети лица;
2. сключват договори, необходими за осъ
ществяване дейността на дирекцията, след
упълномощаване от изпълнителния директор
на агенцията;
3. отговарят за законосъобразното и целе
съобразното управление на предоставеното
на ОДБХ имущество;
4. контролират постъпването на финансо
вите приходи от дейността по сметката и в
касата на ОДБХ;
5. контролират целесъобразното и законо
съобразното разходване на предоставените на
ОДБХ средства;
6. контролират изплащането на обезщете
ния в предвидените от закон случаи;
7. контролират изготвянето, съхраняването
и изпращането в ЦУ на агенцията на отчет
ните форми за дейността на ОДБХ;
8. изготвят и изпращат в ЦУ на агенцията
анализи и доклади за дейността на ОДБХ;
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9. сключват, изменят и прекратяват тру
довите договори със служителите по трудо
во правоотношение в ОДБХ и утвърждават
длъжностните им характеристики след упъл
номощаване от изпълнителния директор на
агенцията;
10. дават становища по проекти на актове,
свързани с дейността на ОДБХ, които следва
да се издават от изпълнителния директор на
агенцията;
11. издават наказателни постановления в
случаите, предвидени от закон;
12. осъществяват и други правомощия,
възложени им с нормативен акт, заповед или
пълномощно от изпълнителния директор на
агенцията.
Г л а в а

ш е с т а

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ
Раздел І
Център за оценка на риска
Чл. 32. (1) Центърът за оценка на риска е
юридическо лице в структурата на агенцията
със седалище София за събиране и анализ
на данни, позволяващи охарактеризиране и
наблюдение на рисковете с пряко или кос
вено въздействие върху здравеопазването на
животните и хуманното отношение към тях,
безопасността на храните, фуражите и здра
вето на растенията.
(2) Центърът за оценка на риска е трето
степенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на земеделието и храните.
(3) Органи за управление на ЦОР са ди
ректорът и Управителният съвет.
(4) Контролът върху дейността на ЦОР се
осъществява от Управителния съвет.
Чл. 33. Центърът за оценка на риска рабо
ти в сътрудничество и обменя информация с
Европейския орган по безопасност на храните
(ЕОБХ) по проблемите на безопасността на
храните и фуражите, здравеопазване на жи
вотните и здраве на растенията.
Чл. 34. Центърът за оценка на риска рабо
ти в сътрудничество и обменя информация с
компетентните органи в страната и на държа
вите членки по проблемите на безопасността
на храните и фуражите, здравеопазване на
животните и здраве на растенията.
Чл. 35. Центърът за оценка на риска:
1. участва в разработването на единни
методологии за оценка на риска в области
от неговата компетентност;
2. възлага научни изследвания, които са
необходими за изпълнението на неговите
функции;
3. изпълнява всички други възложени за
дачи от неговата компетентност.
Чл. 36. (1) Центърът за оценка на риска се
ръководи и представлява от директор.
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(2) Директорът на ЦОР е хабилитирано лице
в област, свързана с функциите на агенцията.
Чл. 37. (1) Директорът на ЦОР:
1. одобрява програма за работа на ЦОР;
2. контролира изпълнението на програмата
за работа и приетите от Управителния съвет
решения;
3. осигурява научна, техническа и админис
тративна помощ на Консултативния съвет,
научни групи и експерти;
4. представя за одобряване от Управител
ния съвет отчет за изпълнението на бюджета
на ЦОР;
5. поддържа контакти с ЕОБХ;
6. представя на изпълнителния директор
на агенцията ежегоден доклад за дейността
на ЦОР;
7. организира издаването на информационен
бюлетин на ЦОР;
8. извършва действия по управление на
недвижимите имоти, предоставени на ЦОР;
9. определя експерти и научни групи за
изготвяне на научни становища;
10. сключва, изменя и прекратява договори
във връзка с дейността на ЦОР;
11. одобрява поименните списъци за придо
биване на дълготрайни материални активи и
извършване на капитално строителство в ЦОР
след съгласуване с изпълнителния директор
на агенцията;
12. организира провеждането на проце
дури за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с действащото законодателство;
13. организира дейностите на ЦОР по
международно сътрудничество и европейски
въпроси;
14. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
15. утвърждава вътрешни правила, свър
зани с дейността на ЦОР, и Инструкция за
документооборота в ЦОР.
(2) При осъществяване на правомощията си
директорът издава заповеди, разпореждания и
други актове в предвидените от закона случаи.
(3) При отсъствие директорът се замества
от определен от него с писмена заповед за
всеки конкретен случай служител.
Раздел ІІ
Специализирани структури за научноизследо
вателска и лабораторна дейност
Чл. 38. (1) Националният диагностичен
научноизследователски ветеринарномедицин
ски институт (НДНИВМИ) е специализирана
структура към агенцията.
(2) Националният диагностичен научноиз
следователски ветеринарномедицински инсти
тут се ръководи и представлява от директор,
който е хабилитирано лице по ветеринарна
медицина.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

(3) Националният диагностичен научно
изследоват елск и ве т ери нарномед и ц и нск и
институт:
1. извършва научноизследователска, научно
приложна, диагностична и експертна дейност в
областта на здравеопазването на животните и
микробиологичната безопасност на суровини,
храни, фуражи и обекти от околната среда;
2. обучава докторанти по научни специал
ности, акредитирани по Закона за висшето
образование, провежда следдипломни специ
ализации и курсове за повишаване квалифи
кацията на специалисти;
3. участва в разработването на програми
за обучение на студенти и специализанти;
4. участва в разработването на програми
за профилактика и ерадикация на болестите
по животните;
5. разработва методически указания за
диагностика на болестите по животните и
микробиологичен контрол на су ровини и
храни от животински произход, фуражи и
обекти от околната среда, извършвани от
лабораториите на ОДБХ;
6. провежда междулабораторни изпитвания
за професионална подготовка на диагностич
ните и изпитвателните лаборатории в систе
мата на агенцията и участва в сравнителни
изпитвания за пригодност и ринг тестове в
съответствие с компетенциите си;
7. събира и анализира информаци я за
състоянието и разпространението на особено
опасни и екзотични болести по животните,
участва в съставянето на прогнози и планове
за борбата срещу тях;
8. извършва лабораторно-диагностични,
потвърдителни и арбитражни изследвания:
а) за микробиологичен и физикохимичен
контрол на суровини и храни от животински
произход, фуражи и обекти от околната среда;
б) за диагностика на болестите по жи
вотните;
в) свързани с изпълнението на Държав
ната профилактична програма и програмите
за надзор и ликвидиране на болестите по
животните;
9. изготвя експертни становища и оказва
консултативна помощ в съответствие с ком
петенциите си;
10. разработва, адаптира и внедрява нови
методи за диагностика на болестите по живот
ните, микробиологичен контрол на суровини
и храни от животински произход, фуражи и
обекти от околната среда;
11. участва в разработването на проекти на
нормативни актове и образци на документи,
свързани с дейността му;
12. изготвя становища по проекти на нор
мативни актове и други документи, свързани
с дейността му;
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13. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията отчети за изпълнението
на научноизследователските задачи;
14. изготвя и представя на изпълнителния
директор отчети за извършената лабораторнодиагностична дейност;
15. извършва лабораторен анализ на ка
чествения и количествения състав, физикохимични и фарматоксикологични свойства,
безопасност и ефикасност на ВМП по:
а) процедури по издаване на лиценз за
употреба или промени в лиценза;
б) изготвяне на оценка за безопасност на
ВМП;
в) съмнение за отклонение в качеството
на ВМП;
г) подпомагане на оценката за безопасност
на ВМП след получени съобщения за нежелани
лекарствени реакции;
д) арбитражни, съдебни и други експертизи,
свързани с качеството на ВМП;
16. участва в съвместни лабораторни изпит
вания на лекарствени продукти, организирани
от Европейския директорат по качеството на
лекарствата и здравеопазване.
(4) Националният диагностичен научно
изследоват елск и вет ери нарномед и ц и нск и
институт изпълнява научноизследователски
задачи, одобрени от изпълнителния директор
на агенцията.
Чл. 39. (1) Към НДНИВМИ се създава
Нау чен съвет по ветеринарна медицина,
наричан по-нататък „научния съвет“, който
се избира в съответствие с изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в
Република България.
(2) Научният съвет е орган за научно ръко
водство на научноизследователската дейност
на агенцията в областта на ветеринарната
медицина.
(3) В състава на научния съвет се включ
ват на квотен принцип хабилитирани научни
работници от системата на агенцията, а при
необходимост – и от ветеринарномедицин
ските факултети към Тракийския универ
ситет – Стара Загора, и Лесотехническия
университет – София, от Българската акаде
мия на науките и други научни звена извън
системата на агенцията.
(4) Научният съвет е с мандат 4 години.
Членовете на нау чния съвет могат да се
включват в състава му без ограничение на
броя на мандатите.
(5) Научният съвет избира председател и
научен секретар за срока на мандата.
(6) Научният съвет приема правила за сво
ята работа, които се утвърждават от неговия
председател.
Чл. 40. Научният съвет:
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1. обсъж да нау чната политика и стра
тегия на специализираните структури към
агенцията;
2. обсъжда и приема плана за научноиз
следователската работа в специализираните
структури към агенцията;
3. обсъжда и приема отчетите за извър
шената нау чноизследователска работа по
плановите и договорни научни задачи;
4. разглежда предложения и взема решения
за обявяване на конкурси за даване на научни
звания и докторанти;
5. обсъжда и приема предложения за науч
но-техническо сътрудничество с други научни
организации и висши училища в страната и
в чужбина;
6. разглежда и приема критерии за атес
тиране на академичните длъжности в специ
ализираните структури към агенцията;
7. приема атестациите на служителите,
заемащи академични длъжности в специали
зираните структури към агенцията;
8. разглежда и приема индивидуалните
учебни планове и атестациите на докторантите.
Чл. 41. (1) Централната лаборатория по
ветеринарно-санитарна експертиза и екология
(ЦЛВСЕЕ) е специализирана структура към
агенцията.
(2) Централната лаборатория по ветеринар
но-санитарна експертиза и екология:
1. извършва научноизследователска, науч
ноприложна и лабораторна дейност;
2. извършва контрол на остатъци от ВМП
и замърсители от околната среда в животни,
продукти от животински произход и фуражи;
3. извършва физикохимични изпитвания
и експертизи на суровини, храни, обекти, от
околната среда и фуражи;
4. извършва лабораторните анализи от
Националната мониторингова програма за
контрол на остатъци от ВМП и замърсители
от околната среда в животни и продукти от
животински произход;
5. разработва, адаптира и внедрява нови
методи за лабораторен контрол в съответствие
с международните изисквания и стандарти;
6. извършва изследване за съдържание на
ГМО в храни и фуражи;
7. методически ръководи дейността на
лабораториите в агенцията;
8. участва в обучение на докторанти, в
следдипломни специализации и курсове за
повишаване квалификацията на специалисти
в областта на лабораторните дейности;
9. организира и провежда междулаборатор
ни изпитвания за професионална подготовка
на изпитвателните лаборатории и участва в
български и международни междулабораторни
изпитвания в съответствие с компетенциите си;
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10. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията отчети за извършената
дейност;
11. извършва потвърдителни и арбитражни
изследвания, изготвя експертни становища и
оказва консултативна помощ в съответствие
с компетенциите си.
(3) Централната лаборатория по ветери
нарно-санитарна експертиза и екология се
ръководи и представлява от директор, който е
хабилитирано лице по ветеринарна медицина.
Чл. 42. Централната лаборатория по ка
рантина на растенията е специализирана
структура към агенцията, която:
1. извършва фитосанитарна лабораторна
експертиза на растения, растителни продукти
и хранителни среди, окончателна диагностика
и идентификация на вредители;
2. проучва вредители чрез анализ и оцен
ка на риска и изготвя становища за техния
статус и рисковете за разпространението им;
3. изготвя, поддържа и разпространява
референтни материали за вредители;
4. участва в разработването, валидирането
и стандартизацията на международни диаг
ностични протоколи за вредители;
5. участва в национални и международни
междулабораторни сравнения и изпитвания
за пригодност и организира такива на наци
онално ниво;
6. методически ръководи, обучава и кон
тролира дейността на диагностичните лабо
ратории по растително здраве в системата
на агенцията;
7. участва в разработването на методичес
ки указания, инструкции, мониторингови
програми и информационни материали за
карантинни вредители и обучава фитосани
тарните инспектори;
8. методически ръководи и контролира
фитосанитарните прегледи и обследвания;
вземането и съхранението на проби с цел
надеждна диагностика, локализиране и ликви
диране на огнища от карантинни вредители;
9. участва в национални и международни
работни групи, семинари, конференции и
други мероприятия, свързани с дейността є;
10. методически ръководи и контролира
дейността по лабораторните анализи на посев
ния и посадъчния материал за установяване
на здравното му състояние;
11. извършва арбитражни лабораторни
анализи и издава необходимите документи;
12. участва в извършването на проверки в
одобрените лаборатории по Закона за посевния
и посадъчния материал за съответствието им
с нормативноустановените изисквания;
13. изготвя справки, становища, информа
ции и отчети, свързани с лабораторно-диаг
ностичната дейност.
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Чл. 43. Централната лаборатория за химич
ни изпитвания и контрол е специализирана
структура към агенцията, която:
1. извършва лабораторни изпитвания на
остатъци от пестициди и други замърсители
в суровини и храни от растителен произход;
2. извършва лабораторни изпитвания за
съответствието на продукти за растителна
защита, минерални и органични торове, подоб
рители на почвата и хранителни субстрати с
техническите спецификации и нормативните
изисквания;
3. проучва, разработва и внедрява нови
методи за лабораторни изпитвания в съот
ветствие с международните стандарти;
4. извършва лабораторни анализи по нацио
налните програми за мониторинг на остатъци
от пестициди и други замърсители в суровини
и храни от растителен произход;
5. участва в междулабораторни сравнения
и изпитвания за пригодност, организирани от
националните референтни лаборатории и от
съответните референтни лаборатории на ЕС;
6. изготвя справки, становища, информации
и отчети, свързани с лабораторната дейност.
Чл. 44. Директорите на специализираните
структури осъществяват дейността по чл. 31,
ал. 1, т. 1 – 5 и 7 – 9.
Г л а в а

с е д м а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА
Чл. 45. Организацията на работата в аген
цията се осъществява съгласно правилника,
вътрешните правила и инструкцията за доку
ментооборота, утвърдени от изпълнителния
директор на агенцията.
Чл. 46. (1) Дирекциите в ЦУ, ЦОР, специ
ализираните структури и ОДБХ на агенцията
осъществяват функциите си в съответствие
с правилника.
(2) Непосредственото ръководство на дирек
циите в ЦУ, ЦОР, ОДБХ и специализираните
структури се осъществява от директор.
(3) Директорите на дирек циите в Ц У,
ЦОР, специализираните структури и ОДБХ
на агенцията:
1. докладват на изпълнителния директор
или на съответния заместник изпълнителен
директор материалите по въпроси, включени
във функциите на ЦОР, ръководената от тях
дирекция или специализирана структура;
2. участват в съвещания при изпълнител
ния директор;
3. изготвят и подписват документи, свър
зани с дейността на ЦОР, на ръководената от
тях дирекция или специализирана структура;
4. разпределят задачите между служителите
в ЦОР, дирекцията или структурата.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

(4) При отсъствие директорът се замества
от определен със заповед на изпълнителния
директор служител за всеки конкретен случай.
Чл. 47. (1) Служителите в агенцията се
командироват в чужбина от изпълнителния
директор по мотивирано писмено предложение
на съответния директор, а директорите на ди
рекции в ЦУ, ЦОР, ОДБХ и специализираните
структури – по мотивирано предложение от
съответния заместник изпълнителен директор
или от главния секретар.
(2) Служителите в ЦУ, ЦОР, директорите
на ОДБХ и на специализираните структури се
командироват в страната от изпълнителния
директор.
(3) Командироването в страната на дър
жавните служители и на лицата, работещи по
трудово правоотношение в ЦОР, в специали
зираните структури и в ОДБХ, се извършва
от директора.
Чл. 48. Приемното време на изпълнител
ния директор за изслушване на граждани
и представители на организации относно
предложения и сигнали се оповестява на об
щодостъпно място в сградата на агенцията.
Чл. 49. (1) За образцово изпълнение на
своите задължения служителите в агенцията
могат да бъдат награждавани с отличия, с
парични и предметни награди.
(2) Награждаването на служителите в аген
цията се извършва със заповед на изпълни
телния директор, която съдържа вида отличие
или награда. Изпълнителният директор може
да награди служител едновременно с отличие
и с предметна награда.
(3) Стойността на предметната или парич
ната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на съответния служител.
(4) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на агенцията.
Чл. 50. (1) Слу ж ителите, работещи на
г раничните инспек ционни п у нктове, при
изпълнение на служебните си задължения
носят униформено облекло.
(2) Видът, стойността, сроковете на износ
ване и списъците на длъжностите, за които е
необходимо униформено облекло, се уреждат
с вътрешни правила, утвърдени от изпълни
телния директор на агенцията.
Чл. 51. Достъпът на външни лица в сградата
на агенцията се разрешава след издаване на
пропуск от охраната.
Чл. 52. Работното време на администра
цията на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. с
почивка от 12,00 до 12,30 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се при
ема на основание § 5, ал. 1 от Закона за Бъл
гарската агенция по безопасност на храните.
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Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала в административните
звена на Българската агенция по безопасност
на храните – 2998 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителни директори
3
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
4
Обща администрация
66
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопанска дейност“
20
дирекция „Правна“
16
дирекция „Информационни системи“
10
дирекция „Административно обслужване,
връзки с обществеността и инвестиции“
20
Специализирана администрация
173
в т. ч.:
дирекция „Координация и контрол“
8
дирекция „Растителна защита и контрол на
качеството на пресни плодове и зеленчуци“
11
дирекция „Продукти за растителна защита
и торове“
22
дирекция „Здравеопазване и х уманно
отношение към животните“
18
дирекция „Контрол на ветеринарномеди
цински продукти“
25
дирекция „Контрол на храните“
27
дирекция „Лабораторни дейности“
8
дирекция „Управление на качеството“
12
дирекция „Граничен контрол“
8
дирекция „Контрол на фуражи“
8
дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“
17
дирекция „Обучение и квалификация“
9
Център за оценка на риска
34
Специализирани структури
266
в т. ч.:
На ц иона лен д иа г нос т и чен нау ч ноиз
следователски ветеринарномедицински
институт
156
Централна лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология
58
Централна лаборатория за химични из
питвания и контрол
28
Централна лаборатория по карантина на
растенията
24
Обща численост на областните дирекции
по безопасност на храните
2450
Областна дирекция по безопасност на
храните – Благоевград
140
Областна дирекция по безопасност на
храните – Бургас
140
Областна дирекция по безопасност на
храните – Варна
144
Областна дирекция по безопасност на
храните – Велико Търново
87
Областна дирекция по безопасност на
храните – Видин
71
Областна дирекция по безопасност на
храните – Враца
78
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дирекция по
Габрово
дирекция по
Добрич
дирекция по
Кърджали
дирекция по
Кюстендил
дирекция по
Ловеч
дирекция по
Монтана
дирекция по
Пазарджик
дирекция по
Перник
дирекция по
Плевен
дирекция по
Пловдив
дирекция по
Разград
дирекция по
Русе
дирекция по
Силистра
дирекция по
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41
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50
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121
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РЕШЕНИЕ № 75
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за обявяване на 13 февруари за професионален
празник на служителите от Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 13 февруари за професионален
празник на служителите от Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ на
Министерството на вътрешните работи.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2136
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РЕШЕНИЕ № 87
ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2011 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – златосъдържащи руди,
от находище „Хан Крум“ – участъци „Ада
тепе“, „Къпел“, „Къклица“, „Скалак“, „Зона
Синап“ и „Сърнак“, разположено в землища
та на с. Гулия, с. Дъждовник, с. Звънарка,
с. Къклица, с. Малко Каменяне, с. Овчари
и с. Сърнак, община Крумовград, област
Кърджали
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства във връзка с § 105,
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал.���������������������������������������
 ��������������������������������������
1, т.���������������������������������
 ��������������������������������
1 от Закона за подземните богат
ства – метални полезни изкопаеми – златосъ
държащи руди, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Хан
Крум“, разположено в землищата на с. Гу
лия, с. Дъждовник, с. Звънарка, с. Къклица,
с. Малко Каменяне, с. Овчари и с. Сърнак,
община Крумовград, област Кърджали, който
се извършва със средства на концесионера и на
негов риск. Площта, покриваща находището, е
с размер 1,202 кв. км и е индивидуализирана,
както следва:
1.1. участък „Ада тепе“ – с площ 0,161 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 95 по контура на запасите и ре
сурсите съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор;
1.2. участък „Къпел“ – с площ 0,191 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 12 по контура на ресурсите съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор;
1.3. участък „Къклица“ – с площ 0,316 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 13 по контура на ресурсите съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор;
1.4. участък „Скалак“ – с площ 0,213 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 21 по контура на ресурсите съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор;
1. 5. у ч ас т ъ к „З он а С и н а п “ – с п лощ
0,115 кв. км, индивидуализирана с коорди
натите на точки от № 59 до № 65 по контура
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на ресурсите съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – не
разделна част от концесионния договор;
1.6. участък „Сърнак“ – с площ 0,206 кв. км,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 4 до № 6 и от № 34 до № 41 по контура
на ресурсите съгласно схема и координатен
регистър в координатна система „1970 г.“ – не
разделна част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
13,7 кв. км, включваща площите по т. 1 и
необходимите площи за осъществяване на
дейността по концесията. Концесионната площ
е индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 14 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 30 години.
4. Определя за концесионер „Болкан Мине
рал енд Майнинг“ – ЕАД, с. Челопеч, прите
жаващо Удостоверение за търговско откритие
№ 0417 от 28 август 2009 г.
5. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, защитените
със закон територии и обекти, правата върху
земите – държавен горски фонд, и земеделски
те земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и общест
вения ред.
5.2. Правата по концесията да се упражняват
при условията на сключения на 9 август 2010 г.
между Националния археологически институт
с музей при Българската академия на науките
и „Болкан Минерал енд Майнинг“ – ЕАД, рам
ков договор за финансиране и осъществяване
на научни изследвания. Добивните дейности
да се извършват под наблюдението на археолог
при условията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
5.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.4. Добивът на подземното богатство по т. 1
може да започне, след като бъде съгласуван
с министъра на икономиката, енергетиката
и туризма цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен въз основа
на положително решение по оценка за въз
действието върху околната среда и положи
телно решение по оценка за съвместимост на
инвестиционното предложение с предмета и
целите на опазване в защитена зона „Родо
пи – Източни“, с код ВG0001032, определена
за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна по реда на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони.
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5.5. Добивът от участък „Сърнак“ да започ
не след представяне на съгласуван с Агенция
„Пътна инфраструктура“ проект за добив и пър
вична преработка, предвиждащ изискуемите
от Закона за пътищата минимални отстояния
до пътища от републиканската пътна мрежа.
5.6. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с устано
вените в страната технически и технологични
изисквания.
5.7. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
5.8. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
5.9. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства – ме
тални полезни изкопаеми – златосъдържащи
руди, от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището, скла
диране, преработка, транспорт и продажба на
подземните богатства по т. 1;
6.1.4. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
6.1.5. да придобие право на ползване върху
минните отпадъци от добива и първичната
преработка в съответствие със съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка;
6.1.6. да складира в границите на концеси
онната площ отпадъците от добива и прера
ботката на подземното богатство въз основа
на проекти, съгласувани с министъра на ико
номиката, енергетиката и туризма, съгласно
Закона за подземните богатства.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1 – златосъдържащи руди, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
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6.2.1.2. прилага методи, технологии и систе
ми, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
6.2.1.3. извлича оптимално запасите и ре
сурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
6.2.1.4. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
6.2.1.5. осигури опазването и възстановя
ването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
6.2.1.6. не причинява отделяне на над
нормени вредности в жилищните зони на
най-близките населени места (махали) и за
добивните участъци е проведена процедура
за намаляване на хигиенно-защитните зони
по реда на чл. 4 от Наредба № 7 от 1992 г. за
хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда;
6.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водо
източниците и съоръженията за питейно-би
тово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 12 млн. щ. д. в срокове
те и при условията на концесионния договор;
първият 5-годишен период от срока на конце
сията започва да тече от момента на влизане
в сила на положително решение на доклада за
оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционното предложение за добив от
участък „Ада тепе“, включващ и оценка за съв
местимост на инвестиционното предложение
с предмета и целите на опазване в защитена
зона „Родопи – Източни“, с код ВG0001032,
определена за опазване на природните мес
тообитания и дивата флора и фауна;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетент
ните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
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6.2.4.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява концедента и компетент
ните държавни органи при условия и по ред,
определени в концесионния договор, за всяко
обстоятелство, което може да създаде опасност
за националната сигурност и отбраната на
страната, за околната среда, за безопасността
и здравето на населението, както и от разру
шаване или увреждане на културни ценности;
6.2.6. да съставя и води пълна и подроб
на геоложка и техническа документация за
дейностите по концесията съгласно действа
щата нормативна уредба и да я предоставя
за проверка в съответствие с условията на
сключения договор;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства и за
съдържанията на металите в тях до 15 дни
след изтичането на съответното 6-месечие;
6.2.7.2. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка, съдържащ и отчет за изменението
на запасите и ресурсите през изтеклата година;
6.2.7.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши техническа ликвидация и
биологична рекултивация за своя сметка при
условия и в срокове, определени в одобрените
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основни задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
условията на концесията при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
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6.3.5. да прекрати едностранно концесионния
договор, в случай че министърът на околната
среда и водите се произнесе с отрицателно
решение по доклада за оценка на въздейст
вието върху околната среда на инвестицион
ното предложение за добив от участък „Ада
тепе“, в т.ч. по оценката за съвместимост на
инвестиционното предложение с предмета и
целите на опазване в защитена зона „Родо
пи – Източни“, с код ВG0001032, определена
за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на дейностите по конце
сията, след като такова бъде поискано, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Концесията влиза в сила от момента на
влизане в сила на положително решение на
доклада за оценка на въздействието върху окол
ната среда на инвестиционното предложение
за добив от участък „Ада тепе“, включващ и
оценка за съвместимост на инвестиционното
предложение с предмета и целите на опазване
в защитена зона „Родопи – Източни“, с код
ВG0001032, определена за опазване на природ
ните местообитания и дивата флора и фауна.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и договорни неустойки.
9.2. Първата годишна банкова гаранция
се представя от концесионера до 10 дни от
въвеждането на находището в експлоатация,
което следва да започне не по-късно от 4
години след влизането в сила на концесията
при условията на т. 8. Размерът на първата
банкова гаранция е 1 000 000 лв.
9.3. За всяка следваща година банковата
гаранция е 50 на сто от стойността на кон
цесионното плащане и дължимия върху него
ДДС за предходната година и се представя на
концедента не по-късно от 3 дни преди изти
чане валидността на предходната гаранция.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият раз
мер на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
10. Определя концесионно плащане, както
следва:
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10.1. Годишно парично концесионно пла
щане за единица добито подземно богатство,
което се изчислява като процент от стойността
на добитите подземни богатства, в съответ
ствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10
от Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства.
10.2. Минималният процентен размер на
концесионното плащане е 1,44 на сто от стой
ността на добитите златосъдържащи руди при
рентабилност на нетните приходи от продажби
до 10 на сто, включително при отрицателни
стойности, а максималният процентен размер
е 4 на сто от стойността на добитите злато
съдържащи руди при 50 на сто или по-висока
рентабилност на нетните приходи от продажби.
При рентабилност от 10 до 50 на сто размерът
се увеличава с 0,064 на всеки процент увели
чение на рентабилността.
10.3. Стойността на добитите подземни
богатства се определя като произведение от
количествата на съдържащите се в тях метали
злато и сребро и средноаритметичните им
цени съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период.
10.4. Минималното годишно парично кон
цесионно плащане се формира като сума от
1,44 на сто от стойността на добитите злато
съдържащи руди, изчислена при условията на
т. 10.2 и 10.3, и 1,44 на сто от стойността на
недобитите количества руда до 255 хил. тона,
със средно съдържание на злато 7,3 г/тон и
на сребро 1 г/тон, изчислена при условията
на т. 10.3.
10.5. Годишното парично концесионно
плащане и дължимият върху него ДДС се
внасят от концесионера на две вноски до 15
дни след изтичане на съответното 6-месечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10.6. При доказана възможност за извличане
и продажба на други метали (освен злато и
сребро) размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионно плащане се определят с
допълнително споразумение, сключено между
концесионера и концедента, в съответствие с
действащата към този момент методика за
тяхното определяне.
11. Концесионно плащане се дължи от
момента на въвеждане на находището в екс
плоатация, но не по-късно от 4 години след
влизането в сила на концесията, при условията
на т. 8.
12. При условия и по ред, уговорени в конце
сионния договор, концесионерът не дължи кон
цесионно плащане за времето на реализиране
на дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация или консервация на
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миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
13. На основание чл. 61, ал. 3 от Закона за
подземните богатства министърът на икономи
ката, енергетиката и туризма внася по бюджета
на община Крумовград, област Кърджали, при
условията и в сроковете по т. 10.5 30 на сто
от внесеното концесионно плащане.
14. Размерът на концесионното плащане
се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
15. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Болкан Минерал енд
Майнинг“ – ЕАД, с. Челопеч, в тримесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
15.3. Да организира контрола по изпълне
нието на концесионния договор.
16. Упълномощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точ
ки от контура на концесионната площ
Координатна система „1970 г.“
№ на
точката

X, m

Y, m

1

4,524,101.82

9,431,680.69

2

4,523,654.81

9,432,386.93

3

4,523,652.11

9,434,282.66

4

4,523,858.87

9,434,800.91

5

4,524,503.3

9,434,806.23

6

4,524,506.01

9,436,001.18

7

4,523,144.74

9,437,999.2

8

4,522,026.7

9,437,668.02

9

4,521,795.83

9,435,270.99

10

4,519,788.19

9,435,482.92

11

4,519,617.69

9,435,100.29

12

4,520,201.71

9,434,306.81

13

4,521,926.99

9,434,306.67

14

4,522,557.74

9,431,667.52
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 1
от 8 февруари 2011 г.

за професионалните дейности, които меди
цинските сестри, акушерките, асоциираните
медицински специалисти и здравните асис
тенти могат да извършват по назначение или
самостоятелно
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят профе
сионалните дейности, които медицинските сес
три, акушерките и асоциираните медицински
специалисти и здравните асистенти могат да
извършват по назначение или самостоятелно.
Чл. 2. (1) Медицинските сестри, акушер
ките и асоциираните медицински специали
сти могат да извършват самостоятелно и по
назначение от лекар дейности по:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация;
2. промоция на здравето, превенция и
профилактика на болестите;
3. предоставяне на медицински и здравни
грижи;
4. рехабилитация;
5. осъществяване на манипулации;
6. оказване на спешна медицинска помощ;
7. разработване на проекти, провеждане
на обучение и изследвания в областта на
здравните грижи.
(2) Здравните асистенти могат да извърш
ват дейности само по назначение на лекар,
медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер.
Раздел ІІ
Професионални дейности, които медицинските
сестри могат да извършват самостоятелно
или по назначение от лекар
Чл. 3. (1) Професионалните дейности, ко
ито медицинската сестра може да извършва
самостоятелно, са:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включваща:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
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г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания и манипулации;
д) водeне на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността є;
ж) даване на указания на пациента при
необходимост от вземане на материал за
медико-биологични анализи;
з) проследяване и регистриране на лабора
торни изследвания, манипулации и здравни
грижи;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи:
а) промоция, профилактика и консултиране
на лицата за социално-значими заболявания;
б) оказване на грижи за психичното, фи
зическото и социалното здраве на лицата;
в) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве:
аа) превенция и профилактика на сексуално
предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси
команиите, алкохолизма, тютюнопушенето,
насилието, трудовите и битовите злополуки;
бб) оценка на здравни проблеми и съветване
на лица с повишен здравен риск;
вв) превенция на злокачествени заболява
ния на репродуктивната система;
г) осъществяване на оценка на здравни
потребности и рискови фактори за здравето;
д) консултиране по въпросите на семейното
планиране, сексуалното и репродуктивното
здраве;
е) информиране при безплодие;
ж) промоция на кърменето;
з) оказване на психологична помощ на
пациентите и семейството;
и) предоставяне на съвети за хигиена и
хранене;
к) консултиране за отглеждане на ново
родено, включително за хранене, хигиена,
имунизации;
л) консултиране за хигиена и предпазване
от развитието на декубитуси при рискови за
това пациенти;
м) обучение на жените за самоизследване
на млечни жлези;
н) разпознаване на белези на насилие или
изоставяне и предприемане на действия за
уведомяване на съответните компетентни
власти;
3. медицински и здравни грижи и дейности,
включващи:
а) извършване на общ и специален тоалет;
б) подпомагане на дишането;
в) подпомагане при хранене и приемане
на течности;
г) подпомагане на отделянето;
д) подпомагане на движението;
е) подпомагане при сън и почивка;
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ж) подпомагане при обличане и събличане;
з) участие при поддържане на оптимална
температура;
и) подпомагане при избягване на опасности;
к) дейности съобразно националните здрав
ни програми;
л) предоперативни и следоперативни грижи
за пациенти;
м) измерване, регистрация и оценяване на
витални показатели;
н) разпознаване индикациите на застра
шаващи живота състояния и предприемане
на своевременни действия;
о) съставяне план за сестрински грижи;
п) предпазване, възстановяване, поддър
жане и подобряване здравето на лицата при
съобразяване с психологическите, физически
те, социалните, икономическите, културните
и етническ ите особености на пациента;
р) изписване в лекарствен лист на пред
писаните от лекар лекарствени продукти и
санитарно-хигиенни материали;
с) организиране и съблюдаване на пра
ви л но т о т ра нспор т и ра не, с ъх ра н я ва не и
срок на годност на лекарствените продукти
и материалите;
т) организиране, провеждане и контрол на
дейностите по дезинфекция и стерилизация;
у) участие в организацията на профилак
тиката, контрола и епидемиологичния над
зор на инфекции, свързани с медицинското
обслужване;
4. ресоциализация, реадаптация и рехаби
литация, включващи:
а) извършване на психосоциална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
б) организиране и провеждане на общо
укрепващи, мобилизационни и закалителни
процедури;
в) ранна рехабилитация на хоспитализи
рани пациенти;
г) обучение в ползване на помощни сред
ства, приспособления и съоръжения за прид
вижване;
д) подпомагане укрепването, адаптиране
то и връщането на лицата в семейството и
социалната среда;
е) съдействие за адаптирането на обще
ството към лицето;
5. манипулации, включващи:
а) извършване на инжекции – подкожни,
мускулни, венозни, вътрекожни;
б) осигуряване на продължителен венозен
достъп;
в) извършване на венозна пункция и взе
мане на кръв;
г) инстилиране на лекарствени продукти
през катетър (сонда), дренаж;
д) извършване на венозна инфузия;
е) извършване на скарификационни тестове;
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ж) извършване на очистителна и лечебна
клизма;
з) въвеждане, поддържане проходимостта
и смяна на уретрален катетър при жена;
и) поддържане проходимостта на уретрален
катетър при мъже;
к) извършване на септични и асептични
превръзки;
л) парентерално въвеждане на лекарствени
продукти и инфузионни разтвори;
м) извършване на влагалищна промивка;
н) извършване на тоалет на външни по
лови органи;
о) поставяне на интравагинални лекар
ствени продукти;
п) сваляне на конци и дренажи от опера
тивни рани;
р) отстраняване на шина;
с) извършване на промивка на конюнк
тивален сак;
т) извършване на стомашна промивка;
у) извършване на електрокардиография;
6. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
г) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб, поставяне
на шийна яка;
д) механична хемостаза и/или локално при
лагане на хемостатични лекарствени продукти;
е) осигуряване и поддържане на проходи
мост на горни дихателни пътища;
ж) извършване на първична реанима
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена
вентилация;
з) поддържане на жизнените функции на
пациента при състояния, застрашаващи жи
вота по време на транспортиране;
7. провеждане на обучение и изследвания
в областта на здравните грижи:
а) участие в практическото обучение на
студенти и стажанти по специалностите от
направление „Здравни грижи“;
б) участие в изследвания в областта на
сестринските грижи;
в) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
г) обучаване, профилактика и възпитание
на пациента и близките му;
д) изследвания в областта на епидемиологи
ята, ергономията, хигиената и безопасността.
(2) Професионалните дейности по ал. 1
могат да се извършват от медицинската сес
тра както самостоятелно, така и по лекарско
назначение.
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Чл. 4. Професионалните дейности, които
медицинската сестра извършва по лекарско
назначение, са:
1. асистиране на лекар при извършване на
манипулации и интервенции;
2. подготвяне и извършване на преливане
на кръв или на други продукти с биологичен
произход;
3. провеждане на назначено от лекар ле
чение;
4. подготвяне и при необходимост под
помагане на пациента при извършване на
медико-диагностични манипулации;
5. извършване и наблюдение на проби за
чувствителност;
6. поставяне и сваляне катетър или пер
фузионна игла в повърхностна вена;
7. наблюдение на поставени о т лекар
централни венозни катетри и имплантирани
системи за съдов достъп, поставени от лекар;
8. разпределяне и даване на пациент на
лекарствени продукти;
9. осъществяване на грижи за новородени
в кувьоз;
10. наблюдение на хранителния режим на
кърмаче;
11. осъществяване и наблюдение на спе
цифични превръзки;
12. подготвяне за и сваляне на конци,
дренове и сонди;
13. обработване и наблюдение на рани,
фистули и стоми;
14. полагане на грижи и наблюдение на
пластика;
15. осъществяване на грижи и наблюдение
на интубиран или трахеостомиран пациент,
като първата смяна на канюлата на трахео
стомата се извършва от лекар;
16. поставяне на назогастрална сонда.
Раздел ІІІ
Професионални дейности, които акушерките
могат да извършват самостоятелно или по
назначение от лекар
Чл. 5. (1) Професиона лни те дейност и,
които акушерката може да извършва само
стоятелно, са:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включваща:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
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г) предоставяне на подходяща информация
и консултиране по въпросите на семейното
планиране;
д) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания и манипулации;
е) водене на медицинска документация;
ж) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността є;
з) даване на указания на пациента за вземане
на материал за медико-биологични анализи;
и) проследяване и регистрация на лабора
торни изследвания, манипулации и здравни
грижи;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включваща:
а) промоция, профилактика и консултиране
за социалнозначимите заболявания;
б) оказване на грижи за психичното, фи
зическото и социалното здраве на жените;
в) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве:
аа) даване на съвети за хигиена и хранене
на бременни, жени в пуерпералния период и
гинекологично болни;
бб) консултиране за хигиена и предпазване
от развитието на декубитуси при рискови за
това пациенти;
г) превенция и профилактика на сексуално
предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси
команиите, алкохолизма, тютюнопушенето,
насилието, трудовите и битовите злополуки;
д) оценка на рискови фактори за здравето;
е) консултиране по въпросите на семейното
планиране, сексуалното и репродуктивното
здраве;
ж) информиране при безплодие;
з) промоция на кърменето;
и) индентифициране на здравни проблеми
и съвети на лица с повишен здравен риск;
к) оказване на психологична помощ на
пациента и семейството;
л) превенция на злокачествени заболявания
на репродуктивната система;
м) консултиране за отглеждане на ново
родено, включително за хранене, хигиена,
имунизации;
н) обучение на жени за самоизследване на
млечни жлези;
о) изготвяне на програма за подготовка на
бъдещи родители;
3. медицински и здравни грижи, включ
ващи:
а) диагностициране на бременност;
б) проследяване на нормална бременност:
аа) антропометрия;
бб) аускултация на детски сърдечни тонове
с акушерска слушалка или ултразвуков апарат;
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вв) акушерска мензурация, включително
външна пелвиметрия;
гг) външно акушерско изследване;
дд) извършване на кардиотокографск и
запис;
в) проследяване на общото състояние на
бременна жена, включително регистриране на
пулс, дишане и артериално кръвно налягане,
както и интерпретация на резултатите;
г) интерпретация на резултатите от кли
нико-лабораторни изследвания при нормална
бременност при наблюдение в извънболнич
ната помощ;
д) назначаване на прегледи за ранна диа
гноза на рискова бременност в извънболнич
ната помощ;
е) грижи за майката и за новородени деца
до 45-ия ден след раждането;
ж) извършване на тоалет на новороденото;
з) обучение в техника на кърмене и под
държане на лактацията;
и) провеждане на пробно кърмене;
к) назначаване и проследяване провежда
нето на хигиенно-диетичен режим;
л) обработка на пъпния остатък;
м) назначаване на необходимите прегледи
за ранна диагноза при новородени с проблем
в извънболничната помощ;
н) полагане на грижи и наблюдение в
пуерпериума, включително преглед за инво
луцията;
о) предоперативни и следоперативни грижи
за жената;
п) извършване на наблюдение и манипу
лации на родилката в периода на разширение
на маточната шийка;
р) водене на нормално раждане при гла
вично предлежание на плода, включително и
извършване на епизиотомия в присъствието
на лекар;
с) наблюдение на майката и детето непо
средствено след раждането и диагностициране
на проблеми, изискващи лекарска намеса;
т) вземане на материал за микробиологично
изследване;
у) откриване при майката и/или детето на
признаци за аномалии, които изискват спе
циализирана намеса и оказване на помощ на
специалиста в случай на интервенция;
ф) обработка на оперативни рани и рани
на външни полови органи;
х) обработка на декубитални рани;
ц) отстраняване на чуждо тяло от влага
лище в извънболничната помощ;
ч) насочване за експертиза на временна
неработоспособност;
ш) дей нос т и с ъобразно на ц иона л н и т е
здравни програми;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

щ) участие в организацията на профилак
тиката, контрола и епидемиологичния над
зор на инфекции, свързани с медицинското
обслужване;
ю) изписване в лекарствен лист на пред
писаните от лекар лекарствени продукти и
санитарно-хигиенни материали;
4. рехабилитация, включваща:
а) извършване на психо-социална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
б) организиране и провеждане на общо
укрепваща гимнастика;
в) ранна рехабилитация на хоспитализи
рани пациенти;
5. манипулации, включващи:
а) извършване на инжекции – подкожни,
мускулни и венозни;
б) осигуряване на продължителен венозен
достъп;
в) извършване на венозна пункция и взе
мане на кръв;
г) инстилиране на лекарствени продукти
през катетър (сонда), дренаж;
д) извършване на венозна инфузия;
е) извършване на очистителна и лечебна
клизма;
ж) въвеждане, поддържане проходимостта
и смяна на уретрален катетър при жена;
з) извършване на септични и асептични
превръзки;
и) парентерално въвеждане на лекарствени
продукти и инфузионни разтвори;
к) извършване на влагалищна промивка;
л) извършване на тоалет на външни по
лови органи;
м) поставяне на интравагинални лекар
ствени форми;
н) сваляне на конци и дренажи от опера
тивни рани;
о) отстраняване на шина;
п) извършване на промивка на конюнк
тивален сак;
р) извършване на стомашна промивка;
с) извършване на общ и специален тоалет;
т) измерване, регистрация и оценяване на
витални показатели;
6. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) предприемане в спешни случаи и в от
съствие на лекар на мерки за изваждане на
плацентата, последвана от мануална ревизия
на матката;
б) участие в дейности при бедствени си
туации;
в) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
г) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
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д) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб, поставяне
на шийна яка;
е) механична хемостаза и/или локално при
лагане на хемостатични лекарствени продукти;
ж) осигуряване и поддържане на проходи
мост на горни дихателни пътища;
з) извърш ва не на п ърви ч на реа н и ма
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена
вентилация;
и) поддържане на жизнените функции при
състояния, застрашаващи живота на майката
и новороденото по време на транспортиране;
7. провеждане на обучение и изследвания:
а) участие в практическото обучение на
студенти и стажанти по специалностите от
направление „Здравни грижи“;
б) участие в изследвания в областта на
акушерските грижи;
в) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
г) обучение, профилактика и възпитание
на жената и близките є;
д) участие в научни изследвания в областта
на епидемиологията, ергономията, хигиената
и безопасността.
(2) Професионалните дейности по ал. 1
могат да се извършват от акушерката както
самостоятелно, така и по лекарско назначение.
Чл. 6. Професионалните дейности, които
акушерката може да извършва по лекарско
назначение, са:
1. асистиране на лекар при извършване на
манипулации и интервенции;
2. подготовка и извършване на преливане
на кръв или на други продукти с биологичен
произход;
3. провеждане на назначено от лекар ле
чение;
4. подготвяне и при необходимост подпо
магане на пациентката при извършване на
медико-диагностични манипулации;
5. извършване и наблюдение на проби за
чувствителност;
6. поставяне и сваляне на катетър или
перфузионна игла в повърхностна вена;
7. наблюдение на поставени о т лекар
централни венозни катетри и имплантирани
системи за съдов достъп, поставени от лекар;
8. разпределяне и даване на лекарствени
продукти на пациентите;
9. осъществяване на грижи за новородени
в кувьоз;
10. наблюдение на хранителния режим на
кърмаче;
11. осъществяване и наблюдение на спе
цифични превръзки;
12. подготвяне и сваляне на конци, дренове
и сонди;
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13. обработване и наблюдение на рани,
фистули и стоми;
14. полагане на грижи и наблюдение на
влагалищна пластика;
15. осъществяване на грижи и наблюдение
на интубирана или трахеостомирана жена, като
първата смяна на канюлата на трахеостомата
се извършва от лекар;
16. поставяне на назогастрална сонда.
Раздел ІV
Професионални дейности, които фелдшерите
могат да извършват самостоятелно или по
назначение от лекар
Чл. 7. (1) Професиона лни те дейност и,
които фелдшерът може да извършва само
стоятелно, са:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включваща:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания, манипулации;
д) водeне на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността;
ж) даване на указания на пациента при
необходимост от вземане на материал за
медико-биологични анализи;
з) проследяване и регистрация на лабо
раторни изследвания, манипулации и меди
цински грижи;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи:
а) промоция, профилактика и консултиране
за социалнозначимите заболявания;
б) оказване на грижи за психичното, фи
зическото и социалното здраве на лицата;
в) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве, включваща:
аа) съветване за хигиена и хранене на
бременни, жени в пуерпералния период и
гинекологично болни;
бб) консултиране по въпросите на семей
ното планиране, сексуалното и репродуктивно
здраве;
вв) информиране при безплодие;
гг) промоция на кърменето;
г) превенция и профилактика на сексуално
предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токси
команиите, алкохолизма, тютюнопушенето,
насилието, трудовите и битовите злополуки;

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

д) извършване на оценка на рискови фак
тори за здравето;
е) индентифициране на здравни проблеми
и съвети на лица с повишен медицински риск;
ж) оказване на психологична помощ на
пациента и семейството;
з) превенция на злокачествени заболявания
на репродуктивната система;
и) консултиране за отглеждане на ново
роденото, включително за хранене, хигиена,
имунизации;
к) обучение за самоизследване на млечни
жлези;
л) консултиране за хигиена и предпазване
от развитието на декубитуси при рискови за
това пациенти;
3. медицински дейности и здравни грижи,
включващи:
а) подготовка и извършване на медицински
преглед на пациент чрез физикални методи
на изследване – оглед, палпация, перкусия
и аускултация; не се допуска самостоятелен
преглед и назначение на лечение на деца до
3-годишна възраст;
б) предписване на разрешени за употреба в
страната лекарствени продукти и издаване на
рецепти с изключение на тези от приложение
№ 1 на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и
реда за предписване и отпускане на лекарстве
ни продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм.,
бр. 91 от 2009 г.) само при сключен договор
с лечебно заведение;
в) наблюдение и регистриране на динами
ката в развитието на болестния процес;
г) измерване и регистиране на пулс, кръв
но налягане, дишане, температура, диуреза,
електрокардиография;
д) извършване на общ и специален тоалет;
е) подпомагане на дишането;
ж) подпомагане при хранене и приемане
на течности;
з) подпомагане на отделянето;
и) подпомагане на движението;
к) подпомагане при сън и почивка;
л) подпомагане при обличане и събличане;
м) участие при поддържане на оптимална
температура;
н) подпомагане при поддържане на тялото
чисто;
о) подпомагане при избягване на опасности;
п) осъществяване на предоперативни и
следоперативни грижи за пациенти;
р) извършване на дейности съобразно на
ционални здравни програми;
с) участие в организацията на профилак
тиката, контрола и епидемиологичния над
зор на инфекции, свързани с медицинското
обслужване;
4. ресоциализация, реадаптация и рехаби
литация на пациента, включващи:
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а) извършване на психо-социална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
б) общоукрепваща гимнастика;
в) ранна рехабилитация на хоспитализи
рани пациенти;
5. манипулации, включващи:
а) извършване на инжекции – подкожни,
мускулни и венозни;
б) осигуряване на продължителен венозен
достъп;
в) извършване на венозна пункция и взе
мане на кръв;
г) инстилиране на лекарствени продукти
през катетър (сонда), дренаж;
д) извършване на венозна инфузия;
е) извършване на очистителна и лечебна
клизма;
ж) въвеждане и поддържане проходимостта
на уретрален катетър при жена;
з) поддържане проходимостта на уретрален
катетър при мъже;
и) обработка на рана;
к) парентерално въвеждане на лекарствени
продукти и инфузионни разтвори;
л) извършване на влагалищна промивка;
м) извършване на тоалет на външни по
лови органи;
н) поставяне на интравагинални лекар
ствени продукти;
о) сваляне на конци и дренажи и поставяне
на превръзки на рани;
п) отстраняване на шина;
р) извършване на промивка на конюнк
тивален сак;
с) извършване на стомашна промивка;
т) поставяне на назогастрална сонда;
у) извършване на асептични и септични
превръзки;
ф) извършване на предна носна тампонада;
х) извършване на електрокардиография;
ц) местна аналгезия и хирургичен шев на
меки тъкани;
ч) инцизия на фурункул и карбункул;
6. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
г) оказване на първа медицинска помощ на
пострадалия в отсъствието на лекаря;
д) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб, поставяне
на шийна яка;
е) извършване на механична хемостаза
и/или локално прилагане на хемостатични
лекарствени продукти;
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ж) осигуряване и поддържане на проходи
мост на горни дихателни пътища;
з) извърш ва не на п ърви ч на реа н и ма
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствена
вентилация;
и) поддържане на жизнените функции на
пациента при състояния, застрашаващи жи
вота по време на транспортиране;
7. провеждане на обучение и изследвания,
включващи:
а) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
б) провеждане на обучение, профилактика
и възпитание на пациента и близките му;
в) изследвания в областта на епидемиологи
ята, ергономията, хигиената и безопасността.
(2) Професионалните дейности по ал. 1
могат да се извършват от фелдшера както
самостоятелно, така и по лекарско назначение.
Чл. 8. Професионалните дейности, които
фелдшерът може да извършва по лекарско
назначение, са:
1. подготовка и извършване на преливане
на кръв или на други продукти с биологичен
произход;
2. провеждане на назначено от лекар ле
чение;
3. подготвяне и при необходимост под
помагане на пациента при извършване на
медико-диагностични манипулации;
4. извършване и наблюдение на проби за
чувствителност;
5. поставяне и сваляне на катетър или
перфузионна игла в повърхностна вена;
6. наблюдение на поставени от лекар
централни венозни катетри и имплантирани
системи за съдов достъп, поставени от лекар;
7. разпределяне и даване на лекарствени
продукти на пациентите;
8. наблюдение на хранителния режим на
кърмаче;
9. осъществяване и наблюдение на специ
фични превръзки;
10. подготвяне и сваляне на конци, дренове
и сонди;
11. поставяне на катетър за вземане на
стерилна урина, промивка, впръскване на
лекарствени продукти в пикочния мехур;
12. обработване и наблюдение на рани,
фистули и стоми;
13. полагане на грижи и наблюдение на
влагалищна пластика;
14. осъществяване на грижи и наблюдение
на интубиран или трахеостомиран пациент,
като първата смяна на канюлата на трахео
стомата се извършва от лекар.
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Раздел V
Професионални дейности, които медицинските
лаборанти могат да извършват самостоятелно
или по назначение от лекар
Чл. 9. (1) Професионални дейности, които
медицинският лаборант може да извършва
самостоятелно, са:
1. предоставяне на здравна информация,
включващо:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания, манипулации;
д) водене на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността;
ж) проследяване и регистрация на лабора
торни изследвания;
з) регулиране на потока от пациенти;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи:
а) дейности за осигуряване на безопасни
и здравословни условия на труд;
б) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
в) превенцията и профилактиката на ХИВ
и СПИН, хепатит и др.;
г) оценяване на рискови фактори за здра
вето;
д) оказване на психологична помощ на
пациента и семейството;
е) даване на указания на пациента за
вземане на материал за медико-биологични
анализи;
3. медицински и здравни грижи, включ
ващи:
а) организиране на работния процес;
б) извършване на изследвания по устано
вените медицински стандарти;
в) работа със специфична апаратура;
г) приготвяне на реактиви и тяхното съх
ранение;
4. извършване на психо-социална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
5. манипулации, включващи:
а) вземане на периферна кръв;
б) изследване на биологични течности и
материали;
в) извършване на венозна пункция и взе
мане на кръв;
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г) извършване на инжекции – подкожни,
мускулни и венозни;
6. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
г) оказване на първа медицинска помощ
на пострадалия в отсъствието на лекар;
д) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб;
е) прилагане на методи за механична хе
мостаза;
ж) поддържане на проходимост на горни
дихателни пътища;
з) извърш ва не на п ърви ч на реа н и ма
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено
дишане;
7. провеждане на обучение и изследвания,
включващи:
а) участие в научни изследвания в областта
на здравните грижи;
б) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
в) обучение, профилактика и здравно въз
питание на пациента и близките му;
г) участие в изследвания в областта на
епидемиологията, ергономията, хигиената и
безопасността;
д) участие в научни и експериментални
дейности и разработване на проекти.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се из
вършват от медицинския лаборант както са
мостоятелно, така и по лекарско назначение.
Чл. 10. Професионалните дейности, които
медицинският лаборант извършва по лекарско
назначение, са:
1. извършване на клинични лабораторни из
следвания на субстрати, ензими, електролити;
2. извършване на хематологични изслед
вания;
3. извършване на клинико-химични из
следвания;
4. извършване на имунологични изслед
вания;
5. извършване на изследвания на хормони,
туморни маркери и лекарствено мониториране;
6. извършване на изследване параметрите
на алкално-киселинното равновесие;
7. извършване на изследване на показате
лите за хемостаза;
8. извършване на уринен анализ – всички
параметри;
9. изследване на ликвор;
10. изследване на пунктати и конкременти;
11. извършване на микробиологични и
вирусологични изследвания;
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12. извършване на бактериологични из
следвания;
13. извършване на серологични изслед
вания;
14. вземане на проби от външната среда
и хранителни боксове, храни, води, въздух,
козметика.
Раздел VІ
Професионални дейности, които рентгеновите
лаборанти могат да извършват самостоятелно
или по назначение от лекар
Чл. 11. (1) Професионалните дейности, ко
ито рентгеновият лаборант може да извършва
самостоятелно, са:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включващи:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания, манипулации;
д) водене на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността;
ж) регулиране на потока от пациенти;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи;
а) дейности за осигуряване на безопасни
и здравословни условия на труд;
б) извършване на профилактика в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
в) извършване на оценка на рискови фак
тори за здравето;
г) оказване на психологична помощ на
пациента и семейството;
3. медицински и здравни грижи, включ
ващи:
а) извършване на конвенционални рент
генографии;
б) извършване на мамографии;
в) извършване на класически томографии;
г) извършване на рентгенографии в опе
рационни зали;
д) извършване на рентгенографии в шо
кова зала;
е) извършване на рентгенографии с мобилни
рентгенови уредби;
ж) участие в извършването на компютъртомографско изследване;
з) участие в извършването на магнитно
резонансно изследване;
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и) участие в извършването на лъчетера
певтични процедури;
к) участие в извършването на нуклеарно
медицинско изследване;
4. извършване на психо-социална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
5. извършване на венозни инжекции;
6. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
г) оказване на първа медицинска помощ
на пострадалия в отсъствието на лекар;
д) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб;
е) прилагане на методи за механична хе
мостаза;
ж) поддържане на проходимост на горни
дихателни пътища;
з) извърш ва не на п ърви ч на реа н и ма
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено
дишане;
7. провеждане на обучение и изследвания,
включващи:
а) участие в изследвания в областта на
здравните грижи;
б) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
в) обучение, профилактика и възпитание
на пациента и близките му;
г) участие в изследвания в областта на
епидемиологията, ергономията, хигиената и
безопасността;
д) участие в научни и експериментални
дейности и разработване на проекти.
(2) Професионалните дейности по ал. 1
могат да се извършват от рентгеновия лабо
рант както самостоятелно, така и по лекарско
назначение.
Чл. 12. Професионални дейности, които
рентгеновият лаборант извършва по лекарско
назначение:
1. асистиране на лекаря при контрастни
рентгенови изследвания;
2. асистиране на лекаря при интервенци
онални изследвания.
Раздел VІІ
Професионални дейности, които рехабили
таторите могат да извършват самостоятелно
или по назначение от лекар
Чл. 13. (1) Професионалните дейности,
които рехабилитаторът може да извършва
самостоятелно, са:
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1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включващи:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания, манипулации;
д) водене на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността;
ж) регулиране на потока от пациенти;
з) отразяване в процедурната карта изпъл
нените за деня назначения;
и) информиране на лекуващия лекар за
появата на абнормни или нежелани реакции;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи;
а) стимулиране на общата реактивност и
закаляване на организма в рамките на про
вежданите профилактични и рекреационни
мероприятия;
б) подпомагане на медико-биологичното
възстановявяване и профилактика на услож
ненията;
в) осигуряване на максимално функцио
нално възстановяване и ефективна ресоци
ализация;
г) поддържане на функционалното със
тояние и ограничаване на патологични по
следствия;
д) участие в изготвянето на медицинската
експертиза за разрешаване на професионал
ните и социалните проблеми на застрашените
от инвалидизиране лица;
3. медицински и здравни грижи, включ
ващи:
а) извършване на мануално мускулно те
стуване;
б) извършване на инхалационни процедури;
в) извършване на терапевтични процедури:
електролечение, светлолечение, инхалационно
лечение, кинезитерапия, лечебен масаж – кла
си ческ и и спец иа л изи ра н, екс т ензион но
лечение, суспенсотерапия, рефлекторна ки
незитерапия;
г) извършване на термолечение – топлоле
чение, криотерапия, хидротерапия;
д) извършване на балнеолечебни проце
дури – вътрешно приложение, иригационни
процедури, водолечебни процедури, парни
процедури, калолечебни процедури;
4. рехабилитация, включваща:
а) прилагане на помощни средства за пози
ционно лечение и за придвижване;
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б) прилагане на ранна рехабилитация на
хоспитализирани пациенти;
в) обучение на пациентите в ползване на
помощни средства за придвижване;
г) подпомагане укрепването, адаптиране
то и връщането на лицата в семейството и
социалната среда;
д) оказване на съдействие за адаптирането
на обществото към индивида;
5. оказване на спешни, хуманитарни и
други дейности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
в) извършване на дейности за овладяване
на състояния на хипо- и хипертермия;
г) оказване на първа медицинска помощ
на пострадалия в отсъствието на лекар;
д) извършване на временна имобилизация
на крайници и гръбначен стълб;
е) прилагане на методи за механична хе
мостаза;
ж) поддържане на проходимост на горни
дихателни пътища;
з) извърш ва не на п ърви ч на реа н и ма
ция – непряк сърдечен масаж и изкуствено
дишане;
6. провеждане на обучение и изследвания,
включващи:
а) участие в изследвания в областта на
здравните грижи;
б) участие в обучението на лица в областта
на хигиената, на индивидуалното и общест
веното здраве;
в) обучение, профилактика и възпитание
на пациента и близките му;
г) участие в изследвания в областта на
епидемиологията, ергономията, хигиената и
безопасността;
д) участие в научни и експериментални
дейности и разработване на проекти.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се извърш
ват от рехабилитатора както самостоятелно,
така и по лекарско назначение.
Чл. 14. Професионалните дейности, ко
ито рехабилитаторът извършва по лекарско
назначение, са:
1. извършване на електро-светлолечебни
процедури по общоприети методики, назна
чената активна и пасивна кинезитерапия;
функционални измервания; водоструйни про
цедури и подводна кинезитерапия при амбу
латорно и стационарно болни, в дозировка и
последователност според изписаната от лекаря
специалист рехабилитационна програма;
2. прилагане на терапевтични схеми при
социалнозначими заболявания: неврологични,
ортопедични и травматологични заболявания,
при обездвижени болни;
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3. извършване на лекарствена електрофо
реза с галваничен ток;
4. извършване на фонофореза;
5. провеждане на инхалация с лекарствени
и солеви разтвори, минерални води и пр. ае
розоли; електроаерозоли; лекарствени вани;
6. извършване на масаж с лекарствени
унгвенти и лосиони;
7. извършване на криопроцедури с лекар
ствени разтвори;
8. налагане на компреси с добавка на ле
карствени продукти;
9. провеждане на процедури с няколко
фактора.
Раздел VІІІ
Професионални дейности, които масажистите
могат да извършват самостоятелно или по
назначение от лекар
Чл. 15. (1) Професионалните дейности,
които масажистът може да извършва само
стоятелно, са:
1. предоставяне на здравна информация,
включваща:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
лечебното заведение;
б) запознаване на пациента с дейностите
по промоция, профилактика, превенция, ди
агностика, лечение или рехабилитация, които
се осъществяват от лечебното заведение;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
г) информиране на пациента с цел получа
ване на информирано съгласие при извършване
на изследвания, манипулации;
д) водене на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността;
ж) регулиране на потока от пациенти;
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи;
а) стимулиране на общата реактивност и
закаляване на организма в рамките на про
вежданите профилактични и рекреационни
мероприятия;
б) подпомагане на медико-биологичното
възстановявяване и профилактика на услож
ненията;
в) осигуряване на максимално функцио
нално възстановяване и ефективна ресоци
ализация;
г) поддържане на функционалното със
тояние и ограничаване на патологични по
следствия;
д) участие в изготвянето на медицинската
експертиза за разрешаване на професионал
ните и социалните проблеми на застрашените
от инвалидизиране лица;
3. медицински и здравни грижи и дейности,
включващи:
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а) извършване на ман уа лно м уск улно
тестване;
б) извършване на инхалационни процедури;
в) участие в провеждането на терапевтични
процедури: електролечение, светлолечение,
инхалационно лечение, кинезитерапия, ле
чебен масаж – класически и специализиран,
екстензионно лечение, суспенсотерапия, реф
лекторна кинезитерапия;
г) участие в извършването на термолече
ние – топлолечение, криотерапия, хидроте
рапия;
д) участие в прилагането на балнеолечебни
процедури – вътрешно прилагане, иригацион
ни процедури, външно прилагане, водолечебни
процедури, парни процедури;
е) участие в извършването на терапевтични
процедури: електролечение, светлолечение,
инхалационно лечение, кинезитерапия, ле
чебен масаж – класически и специализиран:
релаксиращ, стимулиращ (тонизиращ), про
филактичен, оттичащ, профилактичен или
лечебен, при хипостатични явления, лимфен
дренаж, специализирани масажни прийоми,
рефлекторна кинезитерапия;
4. организиране и провеждане на общо
укрепваща гимнастика.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се из
вършват от масажиста както самостоятелно,
така и по лекарско назначение.
Чл. 16. Професионалните дейности, които
масажистът извършва по лекарско назначе
ние, са:
1. извършване на психо-социална рехаби
литация на пациенти със социалнозначими
заболявания;
2. провеждане на ранна рехабилитация на
хоспитализирани пациенти;
3. прилагане на помощни средства за пози
ционно лечение и за придвижване.
Раздел ІХ
Професионални дейности, които ортопедични
те техници могат да извършват самостоятелно
или по назначение от лекар
Чл. 17. (1) Професионалните дейности, ко
ито ортопедичният техник може да извършва
самостоятелно, са:
1. предоставяне и събиране на здравна
информация, включващи:
а) запознаване на пациента със структу
рата, организацията и работния график на
структурата, в която работят;
б) запознаване на пациента със съдържа
нието на продуктовия пакет на структурата,
в която работят;
в) запознаване на пациента с неговите
права и задължения;
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г) и нформ и ра не с цел пол у ча ва не на
информирано съгласие при извършване на
специфичните дейности, изследвания и ма
нипулации;
д) водeне на медицинска документация;
е) изготвяне на необходимите доклади и
анализи, свързани с дейността му.
2. промоция на здравето, превенция и про
филактика на болестите, включващи:
а) консул т и ране в рамк и те на своя та
компетентност за заболявания, свързани с
опорно-двигателния апарат;
б) извършване на оценка на рискови фак
тори за здравето;
в) идентифициране на здравни проблеми;
г) оказване на психологична помощ на
пациента и семейството;
д) прилагане на правилата по техника
на безопасност на труда и противопожарна
охрана;
3. рехабилитация, включваща:
а) извършване на психо-социална рехабили
тация на пациенти с ортопедични заболявания;
б) участие в обучението за ползване и
ходене с помощни средства;
в) изработване на помощни средства за
позиционно лечение и за придвижване;
4. манипулации, включващи:
а) осъществяване на антропометрични
измервания и ъглометрия;
б) извършване на ръчна обработка на
гипсови модели;
в) извършване на ръчно и машинно обра
ботване на пластмасови изделия от листов и
отливен материал;
г) ръчно и машинно обработване на модули
от метал за ортези и протези;
д) обработване на текстилни материали,
кожа и гума;
е) сглобяване на медицински изделия;
ж) извършване на статична и динамична
центровка;
з) козметично оформяне на медицинските
изделия;
5. оказване на хуманитарни и други дей
ности, включващи:
а) участие в дейности при бедствени си
туации;
б) участие в дейности по оказване на ху
манитарна помощ;
6. провеждане на обучение и изследвания,
включващи:
а) обучение и профилактика на пациента
и близките в областта на заболяванията на
опорно-двигателния апарат;
б) участие в изследвания в областта на
ергономията, хигиената и безопасността.
(2) Професионалните дейности по ал. 1
могат да се извършват от ортопедичния тех
ник както самостоятелно, така и по лекарско
назначение.
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Чл. 18. Професионалните дейности, които
ортопедичният техник извършва по лекарско
назначение, са:
1. изработване на медицински изделия по
назначение на лекар;
2. подготвяне и при необходимост под
помагане на пациента при извършване на
медико-диагностични манипулации.
Раздел Х
Професионални дейности, които здравните
асистенти могат да извършват по назначение
от медицинска сестра или лекар
Чл. 19. (1) Професионалните дейности, ко
ито здравният асистент може да извършва, са:
1. обслужване на пациенти чрез съдействие,
включващо:
а) хранене;
б) общ тоалет;
в) т ранспортиране и съпровож дане за
изследване,
г) обичайни ежедневни дейности;
2. осигуряване на комфорт и хигиена на
болничната среда.
(2) Професиона лни те дейност и, кои то
здравният асистент може да извършва в сте
рилизационни отделения, са подготовка на
хирургичен и друг материал за стерилизация
при спазване на утвърдените правила за работа
и за химичен и микробиологичен контрол на
стерилизационния процес.
Заключителна разпорeдба
Параграф единствен. Наредбата се издава
на основание чл. 7 от Закона за съсловната
организация на медицинските сестри, акушер
ките и асоциираните медицински специалисти
и е съгласувана с Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи.
Министър: Ст. Константинов
2099

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № 1
от 7 февруари 2011 г.

за условията и реда за материално подпома
гане в Министерството на отбраната, струк
турите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за материално подпомагане в Ми
нистерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
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Чл. 2. Право на материално подпомагане
имат изпадналите в тежко материално по
ложение по смисъла на § 1, т. 2 от допълни
телните разпоредби на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България:
1. военнослужещи;
2. пенсионирани военнослужещи;
3. военноинвалиди и военнопострадали;
4. ветерани от войните;
5. цивилни служители.
Чл. 3. Материалното подпомагане по реда
на тази наредба се осъществява чрез отпускане
на еднократни помощи в парични средства.
Чл. 4. Дейността по материално подпома
гане в Министерството на отбраната, струк
турите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия се осъществява
от Комисия по материално подпомагане.
Г л а в а

в т о р а

КОМИСИЯ ПО МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5. Комисията по материално подпома
гане се назначава със заповед на министъра на
отбраната и се състои от нечетен брой членове,
в т. ч. председател, заместник-председател,
секретар и членове. В състава на комисията
задължително се включва юрист.
Чл. 6. Комисията по чл. 5 има следните
функции:
1. приема заявления-декларации за отпус
кане на помощи;
2. разглежда постъпилите заявления-де
кларации;
3. за изясняване на фактите, посочени в
заявленията-декларации и анкетния лист по
чл. 14, събира допълнително данни за семей
ното, материалното и имотното положение,
както и за здравословното състояние на
нуждаещите се, в т. ч. от длъжностни лица
и държавни органи;
4. взема решение за отпускане на помощи в
рамките на утвърдените финансови средства;
5. обсъжда и гласува размера на помощите;
6. взема решения за отпускане на помощ за
лечение в чужбина след мотивирано становище
на медицинска комисия, която се назначава със
заповед на министъра на отбраната и се състои
от нечетен брой членове – лекари – специа
листи от Военномедицинска академия.
Чл. 7. Председателят на комисията орга
низира провеждането на заседанията, като за
целта уведомява писмено членовете є.
Чл. 8. (1) Комисията заседава при наличие
на квалифицирано мнозинство 2/3 от състава є.
(2) За заседанията се съставят протоколи,
които се подписват от присъстващите членове
от състава на комисията.
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(3) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство при явно гласуване.
Чл. 9. Техническата работа по подготов
ката и провеждането на заседанията и по
информиране на нуждаещите се от помощи
лица за взетите решения се извършва от ди
рекция „Управление на човешките ресурси“
в Министерството на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И ФОРМИ ЗА МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 10. (1) На лицата по чл. 2 може да се
отпуска еднократна помощ веднъж годишно
за задоволяване на епизодични или сезонни
потребности, както и за посрещане на разходи
при болест, смърт, злополука, продължителен
(над 6 месеца) период на безработица, при
стихийни бедствия и аварии, довели до загуба
на имущество, и др.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 не може
да надвишава седемкратния размер на ми
нималната работна заплата, установена за
страната към момента на отпускането є.
(3) При установена н у ж да Ком иси я та
по материално подпомагане може да вземе
решение за отпускане на помощта извън по
сочения размер по ал. 2 само след писмено
разрешение на министъра на отбраната или
оправомощено от него лице.
Чл. 11. (1) На децата на военнослужещи
те, загинали при или по повод изпълнение
на военната служба, могат да се отпускат
допълнително еднократни помощи по време
на коледните и /или великденските празници
и/или при откриване на учебната година въз
основа на утвърден от министъра на отбраната
поименен списък.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се опреде
ля по преценка на Комисията по материално
подпомагане.
Чл. 12. При смърт на военноинвалид или
военнопострадал по смисъла на чл. 4, т. 1
и 4 от Закона за военноинвалидите и воен
нопострадалите на наследниците се отпуска
еднократна целева помощ за погребение в
размер 500 лв.
Чл. 13. (1) Лицата по чл. 2, които имат
разрешение за лечение в чужбина от Ми
нистерството на здравеопазването, могат да
получат еднократна помощ за медицински
услуги, паспортни такси и визи, пътни разнос
ки, застраховки „Злополука“ и лични нужди
за тях, ако и доколкото тези разходи не се
възстановяват при условията и реда на чл. 36
от Закона за здравното осигуряване.
(2) С помощта по ал. 1 могат да се отпус
нат и средства за покриване на разходите
за придружителите на посочените лица при
наличие на финансови средства.
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(3) Размерът на помощта се определя от
Комисията по материално подпомагане.
(4) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане
пред финансовия орган, извършил плащането,
в четиринадесетдневен срок от завръщането в
страната, като неусвоената сума се възстановя
ва по реда, определен в бюджетните указания
по разходване на бюджета на Министерството
на отбраната за съответната година.
(5) Копие от разходно-оправдателните доку
менти за отчитането на извършените разходи
се представя на Комисията по материално
подпомагане в срока по ал. 4.
(6) Помощта по ал. 1 се отпуска независимо
от помощта по чл. 10.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ОТПУСК АНЕ НА ПОМОЩИТЕ
Чл. 14. (1) Помощите се отпускат въз основа
на заявление-декларация по образец (прило
жение № 1), подадена от нуждаещото се лице
до Комисията по материално подпомагане.
(2) Лицата по чл. 2, т. 1 и 5 подават заяв
лението по ал. 1 до Комисията по материално
подпомагане чрез командира (началника) на
военното формирование по местослужене или
ръководителя на административна структура
в Министерството на отбраната или на струк
тура на пряко подчинение на министъра на
отбраната, придружено с попълнен от съот
ветния командир/ръководител анкетен лист
по образец (приложение № 2).
(3) Лицата по чл. 12 подават заявление в
свободен текст до Комисията по материално
подпомагане. Заявлението се подава лично
от наследниците или от упълномощено от
тях лице.
Чл. 15. (1) Към заявлението-декларация се
прилагат следните документи в зависимост от
вида на исканото материално подпомагане:
1. документи за удостоверяване на декла
рираните в заявлението-декларация доходи на
семейството за предходните шест месеца от:
а) трудови правоотношения и/или прирав
нени на тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, гор
ското и водното стопанство;
г) стипендии;
2. удостоверение за граждански брак;
3. удостоверение за раждане на дете;
4. бракоразводно решение;
5. препис-извлечение от акт за смърт;
6. решение за лечение в чужбина на Цен
тралната комисия за лечение в чужбина при
Министерството на здравеопазването;
7. разпореждане за пенсиониране от тери
ториално поделение на Националния осигу
рителен институт;
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8. решение за лечение в чужбина по реда
на чл. 36 от Закона за здравното осигуряване;
9. експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК)
или медицинско удостоверение от военноме
дицинска комисия;
10. документ за регистрация като безработен
от Агенцията по заетостта;
11. копие от книжка на военноинвалид или
на военнопострадал;
12. удостоверение за ветеран от войните;
13. удостоверение за семейно положение
и родствени връзки.
(2) Към заявлението лицата по чл. 12 прила
гат копие от акт за смърт на военноинвалида
или на военнопострадалия по чл. 4, т. 1 и 4
от Закона за военноинвалидите и военнопо
страдалите, удостоверение за наследници,
копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК,
удостоверение за обстоятелствата, при които
е загинал военнослужещият, копие от книжка
на военноинвалид или военнопострадал.
(3) При необходимост може да се изисква
и допълнителна информация по служебен ред.
Чл. 16. (1) Комисията по материално под
помагане се произнася с решение по заявле
нията на лицата.
(2) В четиринадесетдневен срок от вземане
на решението комисията уведомява писмено
лицата, подали заявление за помощ, като при
отказ се посочват мотивите за това.
(3) За лицата по чл. 2, т. 2, 3 и 4 комисията
уведомява в срока по ал. 2 и военните ок
ръжия по местоживеенето им, като изпраща
извлечение от протокола.
(4) Комисията по материално подпомагане
изпраща копие от протокола по чл. 8, ал. 2
в дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“ – МО.
Г л а в а

п е т а

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МА
ТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 17. (1) Финансирането на материал
ното подпомагане се осигурява със средства,
осигурени от бюджета на Министерството на
отбраната.
(2) Размерът на средствата за осъществява
не на дейността по материално подпомагане
се утвърждава от министъра на отбраната
ежегодно в рамките на бюджета на Министер
ството на отбраната по съответната основна
програма/програма от програмната структура
на Министерството на отбраната за текущата
година, свързана с извършването на разходите
за материално подпомагане.
Чл. 18. (1) Средствата по чл. 17, ал. 1 се
разходват за изплащане на помощите по чл. 3.
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(2) Разходите, свързани с изплащането на
помощите по чл. 3, са за сметка на бюджета
на Министерството на отбраната и се из
плащат по параграф „Разходи за материално
подпомагане в Министерството на отбраната“.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА И
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩИТЕ
Чл. 19. (1) Заявяването на необходимите
финансови средства за изплащане на помощите
се извършва по реда, определен от дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет“ – МО.
(2) Изплащането се извършва чрез систе
мата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА) от дирекция „Финанси“ на базата на
осигурения лимит и инициираните бюджетни
платежни нареждания от съответните разпо
редители с бюджетни кредити.
Чл. 20. (1) Помощите се изплащат касово
или безкасово (с пощенски запис).
(2) Помощите на лицата по чл. 2, т. 1 и 5
се изплащат от финансовите служби в Ми
нистерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбрана
та и Българската армия, в които те служат
(работят), на лицата по чл. 2, т. 2, 3 и 4 – от
финансовите служби на военните окръжия,
а на тези по чл. 12 – от финансовите служби
на военните окръжия по последния адрес на
починалия.
(3) След изплащане на помощите съответ
ната финансова служба по ал. 2 задължително
изпраща в 7-дневен срок копие от извлечението
по чл. 16, ал. 3 в дирекция „Управление на
човешките ресурси“, а за лицата по чл. 2, т. 1 и
5 – декларация за изплатена помощ по образец
(приложение № 3). Копието от извлечението
надлежно се оформя и заверява от финансовия
орган и от началника на военното окръжие
и върху него задължително се поставя печат
на военното окръжие.
(4) За лицата по чл. 2, т. 2, 3 и 4, които са
с постоянен адрес, различен от населеното
място, в което е военното окръжие, отпусна
тите помощи се изплащат с пощенски запис
по постоянния им адрес.
Г л а в а

с е д м а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Чл. 21. (1) Комисията по материално под
помагане води отчетност на документите,
посочени в чл. 14, 15, 16 и чл. 20, ал. 3.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години считано от датата на вземане
на решение за отпускане на помощта.
Чл. 22. Отчетът и отчетността на изплате
ните помощи се извършват съгласно бюджет
ните указания по разходване на бюджета на
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Министерството на отбраната за текущата
година на дирекция „Планиране, програми
ране и бюджет“ – МО.
Чл. 23. Контролът по разходване на сред
ствата за материално подпомагане се извърш
ва от контролните органи на министъра на
отбраната.
Чл. 24. (1) Парични средства за материално
подпомагане, които са надвзети в резултат
на счетоводно-техническа грешка, подлежат
на възстановяване без лихва от получателя.
(2) Лицата, недобросъвестно полу чили
парични средства като материално подпо
магане, се лишават от последващо такова до
възстановяване на дължимите суми.
Чл. 25. Изплатените на основание неверни
данни или подправени документи парични
помощи подлежат на възстановяване от ви
новните лица заедно с лихвите, определени
за държавните вземания.
Г л а в а

о с м а

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 26. За неверни данни в заявлениятадекл арации по чл. 14, ал. 1 лицата по чл. 2 се
лишават от право на материално подпомагане
за срок от три години.
Чл. 27. Началникът на финансовата служба
носи дисциплинарна отговорност за неизпъл
нение на задълженията по чл. 20.
Чл. 28. Лицата, които присвояват, от
клоняват или злоупотребяват със средства,
предназначени за материално подпомагане,
носят дисциплинарна, административна и
наказателна отговорност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Семейство“ са съпрузите и ненавър
шилите пълнолетие техни деца, ако не са
встъпили в брак.
2. „Деца“ по смисъла на чл. 11 от наред
бата са лицата до навършване на 18-годишна
възраст, а след навършването є, ако учат
редовно – за срока на обучението, но не покъсно от навършването на 26-годишна възраст.
3. „Съжителстващи лица“ са съвместно
живеещите в едно жилище със или без род
ствена връзка, регистрирани на един адрес.
4. „Доходи“ са всички приходи с изклю
чение на:
а) помощите, отпуснати по реда на тази
наредба;
б) месечните целеви и еднократни помощи,
отпуснати по реда на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане;
в) добавката за чужда помощ на хората с
увреждания с намалена работоспособност над
90 на сто с определена чужда помощ;
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г) помощите, отп уснати на основание
чл. 6, 8г и 10а от Закона за семейните по
мощи за деца;
д) еднократните компенсации към пенсиите
или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните,
доброволците и пострадалите, взели участие в
Отечествената война, и на пострадалите при
изпълнение на мисии във военни континген
ти на Организацията на обединените нации;
ж) хуманитарните помощи;
з) помощите, определени с акт на Минис
терския съвет;
и) доходите, получени в резултат на обра
ботване на земеделска земя от Държавния
поземлен фонд и от общинския поземлен
фонд за срок една година от предоставянето є;
й) трудовото възнаграждение, получено
през последния месец от участие в Нацио
налната програма „От социални помощи към
осигуряване на заетост“;
к) стипендиите, получени от различни из
точници на финансиране във връзка с чл. 36,
ал. 1, т. 6 и чл. 43, ал. 1 от Закона за народната
просвета по реда на Закона за насърчаване
на заетостта и по Националната програма
„От социални помощи към осигуряване на
заетост“;
л) месечната добавка за социална интег
рация по смисъла на чл. 42 от Закона за
интеграция на хората с увреждания;
м) еднократни помощи при смърт на член
от семейството или на роднини по възходяща
или низходяща линия до втора степен.
5. „Военноинвалиди“ са лицата по чл. 3,
ал. 1 от Закона за военноинвалидите и воен
нопострадалите.
6. „Военнопострадали“ са лицата по чл. 4
от Закона за военноинвалидите и военнопо
страдалите.
7. „Ветеран от войните“ е лице, което като
военнослужещ е взел непосредствено участие
в бойни действия по време на война, водена
от българската държава в защита на нацио
налните интереси и териториалната цялост
на България.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 226з от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и
отменя глава пета „Материално подпомагане“
от Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните
дейности на Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и
бр. 38 от 2010 г.).
Министър: А. Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
От .........................................................................................................................................................................................
(звание, собствено, бащино и фамилно име)

с месторабота ....................................................................................................................................................................
Постоянен адрес:
гр. (с) ............................................................., област .........................................................., ул. .......................................
........................................................, № ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел: ............................................, документ
за самоличност: л.к. № ..........., л.п. серия ........., № ........................ издаден от .................................................
на ............................................... 19 ...... г., ЕГН ................................................
Моля да
...............................................................................................................................................................................................
(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ и видът є)

ДЕКЛАРИРАМ:
I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Семейството ми се състои от:
1. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

съпруг (а) – ЕГН ................................................................................................................................................................,
живеещ (а) в гр. (с) ..................................., обл. ......................................, ул. ......................................................, № ......,
професия/дейност ........................................................., здравословно състояние ...................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

дете – ЕГН
................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ................................, обл. ..........................., ул. ......................................................................, № ......,
професия /дейност ......................................................, здравословно състояние ......................................................
3. ................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

дете – ЕГН
.................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ..........................., обл. ..........................., ул. ......................................................................, № ......,
професия/дейност ......................................................, здравословно състояние .......................................................
4. ............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

дете – ЕГН
..................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) .........................., обл. ..........................., ул. ......................................................................, № ......,
професия/дейност ...................................................., здравословно състояние ..........................................................
5. ............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

дете – ЕГН
..................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) .........................., обл. ..........................., ул. ......................................................................, № ......,
професия/дейност ...................................................., здравословно състояние ..........................................................
II. МАТЕРИАЛНО И ИМОТНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Личните ми доходи са:
– от трудово възнаграждение ................ лв. месечно
– от пенсия ........................... лв. месечно
– други ................................... лв.
ОБЩО: .................................. лв. месечно
2. Доходите на другите членове на семейството ми са следните:
– от трудово възнаграждение: ....................... лв. месечно
– от пенсии ............................ лв. месечно
– други .................................... лв.
ОБЩО: ................................... лв. месечно
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3. Вземания, спестявания, ценни книжа – лични, както и на членовете на семейството ми са:
ОБЩО: .................................. лв.
4. Аз, семейството ми и съжителстващите с мен лица притежаваме следните недвижими имоти и
движими вещи......................................................................................................................................................................
и същите не са източник (са източник) на доходи.
5. Жилището ми (ни) се състои от ............ стаи, собственост на
.................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

III. Аз, членовете на семейството ми не съм/не са вписан(и) в търговския регистър като едноличен търговец ......................................................................................................................................................................................
(ако има регистрация – посочват се наименованието и седалището на фирмата)

IV. На мен и на членовете на семейството ми през последните 3 години не са налагани (са налагани)
наказания за спекулативна дейност или за укрити доходи.
V. Аз и семейството ми не сме (сме) сключвали договори за предоставяне на собственост срещу за
дължение за издръжка и гледане.
VI. При промяна на условията, при които е отпусната материалната помощ, се задължавам в десет
дневен срок да уведомя Комисията по материално подпомагане.
Получената неправомерно помощ подлежи на връщане с лихвата, определена за държавните вземания,
и ще бъда лишен от последващо материално подпомагане до възстановяване на дължимите суми.
Забележка. При попълване на заявлението-декларация ненужният текст се зачертава.
Прилагам:
1 .............................................................................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................................................
4 ............................................................................................................................................................................................
5 ............................................................................................................................................................................................
Гр. (с) ....................................
Област ..................................
Дата .......................................

Декларатор .......................................

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 2
АНКЕТЕН ЛИСТ
По молбата на ....................................................................................................................................................................,
военнослужещ/цивилен служител във военно формирование/административна структура на Минис
терството на отбраната или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната,
гр. (с.) ...................................., обл. ...................................., с постоянен адрес в гр.(с.) ........................................,
обл. ..........................................
Семейно положение ....................................................................................................................................................
Материално и имотно положение ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Здравословно състояние ............................................................................................................................................
Преценка (мнение) на анкетиращия: .....................................................................................................................
Предложение: ....................................................................................................................................................................
Извършил анкетата: .....................................
Военно формирование/структура …...………....

Командир /Началник/Ръководител:

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

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

Военно формирование/структура ……............
(където се намира фин. служба)

(подпис и печат)

Гр. (с.) ...................................
Област ..................................
Изх. № ................../201 ... г.
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Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният .....................................................................................................................................................................
Военно формирование/ структура ……………........................, гр.(с) ...........................................................................,
обл. ......................................................................................................................................................................................,
документ за самоличност: л.к. № .........., л.п. серия ..., № ............, домашен адрес:
гр.(с) ...................................................................................., обл. ........................................................................................,
ул. .................................................................. № ........, бл. ......, вход ........., етаж ........., ап. ........., тел: ...................
декларирам, че получих сумата в размер на ............… лв., отпусната ми като еднократна помощ по ре
шение на Комисията по материално подпомагане съгласно протокол № ………../…… 201 ... г.
писмо изх. № ......../.......... 201... г.
Подпис: .................................
(на лицето)

Удостоверявам, че сумата в размер на .................. лв. е изплатена на
..................................................................................................................................................................................................
Началник на финансова служба: ...................................................
(подпис, печат)

Декларацията се изпраща на Комисията по материално подпомагане в седемдневен срок.
Изх. № ......./....... 201... г.
2105

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 21 на Министерския
съвет от 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. 13 от 2011 г.): В § 1, т. 2 думите „чл. 164, ал. 6 и 7“ да се четат „чл. 164, ал. 8 – 10“.
2358
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 74
от 10 януари 2011 г.
за удължаване с 2 години срока на Разрешение
№ 26 от 4.11.2005 г. за търсене и проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Зако
на за подземните богатства в площ „Дружба“,
разположена в община Лъки, област Пловдив
На основание чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства и
Разрешение № 26 от 4.11.2005 г., разрешавам:
1. Да се удължи с 2 години срокът на Раз
решение № 26 от 4.11.2005 г. с титуляр „Лъки
инвест“ – АД, гр. Лъки – търговско дружество
с ЕИК 115326394, със седалище и адрес на уп
равление гр. Лъки 4860, община Лъки, област
Пловдив, ул. Освобождение 2.
2. Разрешението за удължаване на срока на
разрешението за търсене и проучване влиза в
сила от 20.12.2010 г.
3. Размерът на площта е 3,72 кв. км. Границите
на площта са определени с координатите на точки
с номера от 1 до 8 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението към това разрешение.
4. За срока на удължението титулярят на
разрешението „Лъки инвест“ – АД, гр. Лъки,
се задължава да извърши геологопроучвателни
работи по видове и обеми съгласно работна про
грама – неразделна част от допълнително спора
зумение към договора за търсене и проучване.
5. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Дружба“ в координатна система „1970 г.“

РАЗРЕШЕНИЕ № 75
от 10 януари 2011 г.
за удължаване с 2 години срока на Разрешение
№ 27 от 4.11.2005 г. за търсене и проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства в площ „Джурково“,
разположена в община Лъки, област Пловдив
На основание чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства и
Разрешение № 26 от 4.11.2005 г. разрешавам:
1. Да се удължи с 2 години срокът на Раз
решение № 27 от 4.11.2005 г. с титуляр „Лъки
инвест“ – АД, гр. Лъки – търговско дружество
с ЕИК 115326394, със седалище и адрес на уп
равление гр. Лъки 4860, община Лъки, област
Пловдив, ул. Освобождение 2.
2. Разрешението за удължаване на срока на
разрешението за търсене и проучване влиза в
сила от 20.12.2010 г.
3. Размерът на площта е 3,15 кв. км. Границите
на площта са определени с координатите на точки
с номера от 1 до 14 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението към това разрешение.
4. За срока на удължението титулярят на
разрешението „Лъки инвест“ – АД, гр. Лъки,
се задължава да извърши геологопроучвателни
работи по видове и обеми съгласно работна про
грама – неразделна част от допълнително спора
зумение към договора за търсене и проучване.
5. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Джурково“ в координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1

8623172

4506006

2

8623342

4505996

3

8622750

4504777

4

8622680

4504207

5

8622540

4503889

№

Y

X

6

8622360

4503787

1

8622980

4502275

7

8621465

4503150

2

8621390

4499685

8

8621010

4503580

3

8622040

4499145

9

8621020

4504250

4

8622050

4498351

10

8621375

4504200

5

8622850

4498161

11

8621863

4505590

6

8623170

4500265

12

8622093

4505705

7

8622840

4500575

13

8622170

4505797

8
1683

8623180

4502135

14
1684

8622391

4505712
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РАЗРЕШЕНИЕ № 76
от 10 януари 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Гладно поле“,
разположена в землищата на гр. Вълчедръм,
с. Ботево, с. Разград, с. Златия и с. Игнатово,
община Вълчедръм, област Монтана
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от
Закона за подземните богатства и протоколно
решение на Министерския съвет от 8 декември
2010 г. разрешавам:
1. „Индустриални минерали БГ“ – ООД, Со
фия, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 175434378, със седалище и
адрес на управление София 1836, област София,
община Столична, район „Подуяне“, ж.к. Лев
ски-Г, бл. 34, вх. Г, ет. 7, ап. 110, да извършва за
своя сметка дейности по търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Гладно поле“, разположена в землищата на
гр. Вълчедръм, с. Ботево, с. Разград, с. Златия и
с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана.
2. Обект на разрешението е площ „Гладно
поле“ с размер 16 кв. км, индивидуализирана с
граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 9 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението към това разрешение.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Индуст
риални минерали БГ“ – ООД, София, за срок
2 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта
на цялостния работен проект с предмета и целите
на опазване на защитени зони „Златия“, официа
лен код BG0000336, и „Златията“, официален код
BG0002009, по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценката
за съвместимостта на планове, програми и ин
вестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5
Приложение
към т. 2

Списък на координатите на граничните точки на
площ „Гладно поле“ в координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1

8519110.7

4759974.8

2

8520659.2

4759930.8

3

8520874.2

4758942.1

4

8518866.6

4752612.5

5

8516424.9

4752612.5

6

8517932.2

4756744.3

7

8518724.5

4756594.5

8

8518879.2

4756911.8

9
1681

8518111.2

4757234.8

РАЗРЕШЕНИЕ № 77
от 10 януари 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за под
земните богатства, в площ „Дългата поляна“,
разположена в землищата на с. Арчар, с. Мали
Дреновец, с. Септемврийци, с. Ярловица, общи
на Димово, област Видин, с. Дреновец, община
Ружинци, област Видин, и с. Добри дол, община
Лом, област Монтана
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 8.12.2010 г. разрешавам:
1. „Индустриални минерали БГ“ – ООД, Со
фия, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 175434378, със седалище и
адрес на управление София 1836, област София,
община Столична, район „Подуяне“, ж.к. Лев
ски-Г, бл. 34, вх. Г, ет. 7, ап. 110, да извършва за
своя сметка дейности по търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Дългата поляна“, разположена в землищата на
с. Арчар, с. Мали Дреновец, с. Септемврийци,
с. Ярловица, община Димово, област Видин,
с. Дреновец, община Ружинци, област Видин,
и с. Добри дол, община Лом, област Монтана.
2. Обект на разрешението е площ „Дългата
поляна“ с размер 39,50 кв. км, индивидуализирана
с граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 21 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Индуст
риални минерали БГ“ – ООД, София, за срок
2 години.
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4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимост на
цялостния работен проект с предмета и целите на
опазване на защитена зона „Арчар“, официален
код BG0000497, и защитена зона „Орсоя“, офи
циален код BG0000182, по реда на глава втора от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценката за съвместимостта на планове, програ
ми и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвател
ните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 2
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Дългата поляна“ в координатна система
„1970 г.“
№

Y

X

1

8472848

4763104

2

8477877

4762148

3

8477053

4759873

4

8478329

4759841

5

8477844

4759545

6

8477818

4759444

7

8478048

4759289

8

8478625

4759834

9

8479361

4759816

10

8477662

4757585

11

8479118

4757606

12

8480415

4759031

13

8481257

4759017

14

8476156

4753881

15

8474246

4753782

16

8475970

4757554

17

8477064

4757484

18

8477175

4759176

19

8476175

4759200

20

8476044

4757715

21
1682

8471306

4757715

ВЕСТНИК
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 10
от 13 януари 2011 г.
В дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило искане от „Ню
хаус“ – АД, за изменение на плана за регулация
и застрояване за притежавания от дружество
то имот – УПИ XVI-2485, кв. 12 (стар), м. в.з.
Иваняне. Изменението на плана за регулация
и застрояване е допуснато със Заповед № РД09-50-1236 от 21.07.2010 г. на главния архитект
на Столичната община. Проектът за изменение
на подробния устройствен план отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана – създаване на задънена улица, представля
ва мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регула
ция и застрояване в случая на основание чл. 21,
ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № АГ-6602-174 от 9.11.2010 г. на кмета
на район „Банкя“ е удостоверено, че в законо
установения срок няма постъпили възражения.
След обявяването му проектът е разгледан и
приет от Общинския експертен съвет по устрой
ство на територията с протокол № ЕС-Г-103 от
23.11.2010 г., т. 12.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, т. 8 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и прото
кол на ОЕСУТ № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г., т. 11,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на м. в.з. Иваняне, кв. 7. Изменение
на улична регулация при о.т. 99. Откриване на
задънена улица от о.т. 97а – о.т. 97б до о.т. 97в.
Изменение границата и заличаване на УПИ
XVI-2485 от кв. 12 – стар, и отреждане на нови
У ПИ: X X V II-2485; X X V III-2485; X XIX-2485;
ХХХ-2485; XXXI-2485; ХХХІІ-2485; ХХХІІІ-2485;
XXXIV-2485; XXXV-2485 и XXXVI-2485, по ка
фявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Приема проект за изменение на план за
застрояване за УПИ XXVII-2485; XXVIII-2485;
XXXIX-2485; ХХХ-2485; XXXI-2485; ХХХІІ-2485;
Х Х Х І І І-2 4 8 5; X X X I V-2 4 8 5; X X X V-2 4 8 5 и
XXXVI-2485, кв. 7, м. в.з. Иваняне.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
2054

Председател: А. Иванов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1443
от 5 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Бусманци, ул. Ген. Гурко 47, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 11.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2031

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1452
от 12 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за привати
зация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I-8, кв.
Враждебна, между ул. 46 и 47, общински нежили
щен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
с право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 500 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 50 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,

ВЕСТНИК
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 15.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2032
РЕШЕНИЕ № 1453
от 12 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 302 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 24.03.2011 г. в 11 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на УПИ II – 902, 903, 904, кв. Враждебна, ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземлените имоти.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 22.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2033
РЕШЕНИЕ № 1454
от 12 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 772 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.03.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
поземлен имот № 2417, с. Лозен, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 451 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2034
РЕШЕНИЕ № 1455
от 12 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 26.07.2007 г., изм.
с Решение № 135 от 26.02.2009 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.03.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
поземлен имот № 3406, с. Бистрица, общински не
жилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
с право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 31 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 21.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2035

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

1. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-6 от
15.02.2011 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Община Елхово
за обект: „Вътрешни преградни съоръжения с
височина до 2,20 метра на Граничния контрол
но-пропускателен пункт „Лесово – Хамзабейли“,
съответно между основните трасета за товарни
автомобили (ТИР) и за леки автомобили и между
направленията „влизащи“ и „излизащи“ в тях”,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дне
вен срок от обнародване на обявлението, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването му.
2287
3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна по
ръчка за учебната 2010 – 2011 г. в съответствие с
Решение № 295 от 12.05.2010 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); приемане на задочни док
торанти платена форма на обучение (приложение
№ 2). От 01.03.2011 г. до 29.04.2011 г. кандидатите
подават следните документи до ректора на СУ
„Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец;
2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; за
вършилите при степенна структура на обучение
представят копия на дипломите за завършени
образователно-квалификационни степени „бака
лавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи
изпит по специалност и 30 лв. по западен език);
плащането се извършва в касата на СУ „Св. Кли
мент Охридски“ (ректорат – северно крило) или
по банков път по сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“: Българска народна банка – Централно
управление; банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидат
докторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидат
докторантската такса. Таксата се внася във всеки
клон на банка по избор. Всички документи се
представят приложени в папка! Документи се
приемат в кабинет 214, ректорат – северно крило,
тел: 8462185, 9308445.
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Приложение № 1

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2010 – 2011 г., утвърдени с Решение № 295 от 12.05.2010 г. на Министерския
съвет
(брой)
№

Шифър

Научна специалност

1

2

3

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

4

5

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1

01.01.01.

Математическа логика

1

2

01.01.09.

Изчислителна математика

1

3

01.01.10.

Теория на вероятностите и математическа статистика

1

4

01.01.12.

Информатика (Бази от данни)

5

01.01.12.

Информатика (Разпределени системи и грид)

1

6

01.01.12.

Информатика (Вградени системи)

1

7

01.01.12.

Информатика (Компютърна графика и приложения)

1

8

01.01.12.

Информатика (Софтуерни технологии)

2

9

01.01.12.

Информатика (Технологично предприемачество и
иновации в ИТ)

10

01.01.13.

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

11

01.01.13.

Математическо моделиране и приложение на математиката
в икономиката

1

1

ОБЩО

10

4

1
1

1

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
12

01.03.01.

Теоретична и математическа физика

1

13

01.03.04.

Ядрена физика (вкл. ядрени модели и структура на атомното
ядро)

1

14

01.03.13.

Радиофизика и физическа електроника

1

15

01.03.16.

Физика на плазмата и газовия разряд

1

16

01.03.19.

Физика на атомите и молекулите

1

17

01.03.19.

Физика на атомите и молекулите (вкл. електронна обвивка на
атомите и атомни спектри)

1

18

01.03.22.

Физика на вълновите процеси

1

19

01.03.22.

Физика на вълновите процеси (вкл. Нелинейни трептения и
вълни – нелинейна оптика и квантова електроника)

1

20

01.03.25.

Структура, механични и термични свойства на кондензираната
материя

1

21

01.03.26.

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя

1

22

01.03.26.

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя (вкл. елекронна структура и електрични свойства на
повърхността и интерфейса)

1

С Т Р.
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1

2

3

4

23

01.03.26.

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя (вкл. Взаимодействие на кондензираните среди с
излъчване)

1

24

01.04.11.

Метеорология
ОБЩО

5

1
12

1

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
25

01.05.01.

Теоретична химия

2

26

01.05.06.

Химия на високомолекулните съединения

1

27

01.05.03.

Органична химия

2

28

01.05.05.

Физикохимия

1

29

01.05.18.

Химия на твърдото тяло

1

ОБЩО

7

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
30

01.06.02.

Зоология (Зоология на безгръбначните животни)

1

31

01.06.12.

Микробиология

1

32

01.06.14.

Ентомология

1

33

01.06.03.

Ботаника

1

34

02.11.11.

Технология на биологично активните вещества

2

ОБЩО

6

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
35

01.08.08.

География на населението и селищата (Геодемографско
райониране на България)

1

36

01.08.08.

География на населението и селищата (Геодемография)

1

ОБЩО

2
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

37

05.02.01.

Политическа икономия

1

38

05.02.18.

Икономика и управление по отрасли (публичен сектор)

39

05.02.06.

Статистика и демография

2

1

ОБЩО

3

2

1

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
40

05.01.17.

Теология (Свещено писание на Стария завет)

1

1

41

05.01.17.

Теология (Тълкуване на Свещеното писание на Новия завет)

1

1

42

05.01.17.

Теология (История на Българската православна църква)

1

1

43

05.01.17.

Теология (Катехетика)

1

1

44

05.01.17.

Теология (Християнско изкуство)

45

05.01.17.

Теология (Нравствено богословие)

46

05.01.17.

Теология (Литургика)

1

1

47

05.01.17.

Теология (Християнска апологетика)

1

1

48

05.01.17.

Теология (История на религиите)

1

1

ОБЩО

7

9

1
1

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
49

05.01.07.

Етика

1

50

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката
(Философия на културата)

1

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3
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1
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4

5

51

05.01.05.

Логика

1

52

05.11.01.

Социология

1

53

05.11.01.

Социология (Икономическа социология)

1

54

05.11.01.

Социология (Градски изследвания)

1

55

05.11.02.

Политология (Международни отношения)

1

56

05.11.02.

Политология (Съвременна българска политика)

1

57

05.11.02.

Политология (Европеистика – Медийна политика и право на ЕС)

1

58

05.11.02.

Политология (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС)

1

59

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

1

60

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография (История на
книгата)

1

ОБЩО

9

1

1

5

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
61

05.04.20.

Германски езици (Синтаксис на съвременния немски език)

1

62

05.04.06.

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и
Австралия (Литература и култура на Великобритания)

1

63

05.04.06.

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и
Австралия (Английски Ренесанс)

1

64

05.04.21.

Романски езици (Испански език – Фонетика и фонология)

65

05.04.21.

Романски езици (Испански език – Стилистика)

1

66

05.04.21.

Романски езици (Синтаксис на съвременния испански език)

1

67

05.04.06.

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и
Австралия (Испаноамериканска литература)

1

68

05.07.03.

Методика на чуждоезиковото обучение (Немски език)

1

69

05.04.06.

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и
Австралия (Арабско обществознание)

1

70

05.04.35.

Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен
японски език)

1

ОБЩО

9

1

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
71

05.04.03.

Руска литература и литература на народите на ОНД (Стара
руска литература)

1

72

05.04.03.

Руска литература и литература на народите на ОНД (Руска
литература на XVIII – XIX век)

1

73

05.04.17.

Български език (Старобългарски език)

1

74

05.04.02.

Българска литература (Старобългарска литература)

1

75

05.04.06.

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка
и Австралия (Присъствието на Библията в литературата – с
френски и италиански/английски език)

1

76

05.04.17.

Български език (История на българския книжовен език )

1

77

05.04.17.

Български език (Стилистика)

1

ОБЩО

7

1

2
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ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
78

05.04.10.

Журналистика (Вътрешна политика и медии)

1

79

05.04.10.

Журналистика (История на българската журналистика)

1

80

05.04.10.

Журналистика (Медийна икономика)

1

81

05.04.10.

Журналистика (Детско книгоиздаване)

1

82

05.04.10.

Журналистика (Литературно-художествено книгоиздаване)

1

83

05.04.10.

Журналистика (Масова култура)

1

84

05.04.10.

Журналистика (Спортна журналистика)

1

85

05.04.10.

Журналистика (Електронни медии)

1

86

05.04.10.

Журналистика (Радиожурналистика)

1

ОБЩО:

9
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

87

05.05.07.

Административно право и административен процес

88

05.02.22.

Правна социология. Правна информатика

1

89

05.02.22.

Правна социология. Правна информатика
(Информационно право)

1

90

05.05.15.

Международно право и международни отношения
(Право на Европейския съюз)

1

ОБЩО

1

1

1

4

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
91

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна
педагогика)

1

92

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна
педагогика – български език)

1

93

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Образователен
мениджмънт)

1

ОБЩО

3

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
94

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1

95

05.07.03.

Методика на обучението по информационни технологии в
началното училище

1

96

05.07.03.

Методика на обучението по български език и литература в
началните класове

1

97

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)

1

98

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

99

05.07.01.

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

1

100

05.07.04.

Специална педагогика (Логопедия)

1

101

05.07.04.

Специална педагогика (Педагогика на деца с интелектуална
недостатъчност)

1

102

05.07.04.

Специална педагогика (Педагогика на деца с невросоматични
заболявания)

1

103

05.07.04.

Специална педагогика (Слухово-речева рехабилитация)
ОБЩО

1
1

9

2

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

1

2

104

05.04.11.

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 6 3
4

5

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Общо и сравнително езикознание

1

ОБЩО

1

ОБЩО

95

29

Приложение № 2
Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
платена форма на обучение за учебната 2010/2011 г.
(брой)
№

Шифър

Професионално направление

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1

05.05.09.

Граждански процес

3

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
2

05.11.02.

Политология (Европеистика –
Политологични изследвания на ЕС)

1

2111
5. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на тех
ническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за обект „Кабелна
електропреносна мрежа 110 �������������������
kV�����������������
“ – подземно тра
се, обхващащ територията на община Дупница
и община Сапарева баня. На територията на
община Дупница трасето започва от поземлен
имот с идентификатор 39339.0.210 в землището
на с. Крайници и преминава през поземлени
имоти с идентификатор 39339.0.53, 39339.0.50,
39339.133.19, 39339.0.122, 39339.0.12, 39339.0.9,
39339.0.6, 39339.0.81, 39339.0.10 0, 39339.0.94,
39339.0.383, 39339.148.13 по кадастралната карта
на с. Крайници. Проектът е изложен в стая 4
в Община Дупница. На основание чл. 128, ал.
5 ЗУ Т заинтересу ваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Дупница в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2278

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Илиян Дончев Дончев, Недка Иванова Гогова,
Донка Тодорова Гогова, Антон Василев Вълчев,
Тодор Георгиев Гогов, Стефан Георгиев Гогов,
Цветанка Стефанова Гогова, Зорница Христова
Петрова са оспорили Решение № 391 от 14.10.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен ПУП – ПУР – ПР на улици и поземлени
имоти за обекти на публичната собственост с

устройствени зони и схеми: водоснабдяване, кана
лизация, електроснабдяване, далекосъобщителни
мрежи, топлоснабдяване, газоснабдяване, верти
кално планиране, транспортно-комуникационна,
санитарно-хигиенна и екологична обстановка,
озеленяване и отдих, екологична оценка и прави
лата и нормативите за прилагане на „Жилищен
парк Марица – Север“, Пловдив, в граници: от
север – Пазарджишко шосе и бул. България,
от изток – жп линия Пловдив – Филипово, от
юг – северния бряг на р. Марица, от запад – р. Ма
рица и землищна граница на община Пловдив,
по червените и сини линии, надписи със син и
червен цвят и корекции със зелен и кафяв цвят
за част регулация и корекции със зелен цвят за
част устройствени зони и корекции на схеми, за
което е образувано адм.д. № 2815/2010, XV състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението 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. фир
мата на търговеца или наименованието на юри
дическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле
ние, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

веряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2815/2010 е насрочено за
5.04.2011 г. от 14 ч.
2218
Пазарджишкият окръжен съд на основа
ние чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите
на „Сребрино – 2002“ – ЕООД, с. Калугерово,
област Пазарджик, в несъстоятелност по т. д.
№ 145/2010 г., да се явят в съда на 25.02.2011 г. в
13,30 ч. за разглеждане на искането по чл. 679,
ал. 1 ТЗ, направено от „Сибанк“ – АД, София,
за отмяна на решенията на първото събрание
на кредиторите.
2157
Софийският градски съд, гр. отделение, ІVг
въззивен състав, призовава Пламен Атанасов
Стойков с известен на съда адрес: София, ул.
Алабин 12, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се в
съда на 26.04.2011 г. в 13,30 като въззивник-ответ
ник по гр. д. № 4386/2009, образувано по жалба
от Атанас Александров Стойков и др. против
решение от 05.01.2009 г. по гр. д. № 7324/2007
по описа на СРС, 28-ми състав, образувано по
искова молба от Еленчо Николов Груев и др. по
установителен иск за собственост относно стро
еж на офис № 1 на партерния и първия етаж на
предвидената за ново строителство в УПИ І-19,20
от квартал 138 по плана на гр. София, м. Зона
Б-3. Въззивник-ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
2158
Софийският градски съд, административно
отделение АО, ІІІв състав, призовава Снежана
Петрова Цанкова с последен адрес София, ул.
Тричкова могила 1, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 01.06.2011 г. в 14,30 ч. като за
интересована страна по адм. дело № 1214/2004,
заведено от Българската академия на науките.
Заинтересованата страна да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2161
Варненският районен съд, гражданска коле
гия, ХІХ състав, уведомява Михаил Георгиевич
Серопян, гражданин на Русия, с неизвестен за
съда адрес, да се яви в съда на 06.04.2011 г. в 16 г.
като ответник по гр.д. № 16688/2010 г., заведено
от „Майт“ – ЕООД, ЕИК 103763870, представля
вано от Калинка Иванова Червенкова, по чл. 86
във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД. В случай че не е
представен в срок отговор на исковата молба и
не се яви в първото заседание по делото, без да
е направил искане за разглеждането му в негово
отсъствие, ищецът може да поиска постановяване
на неприсъствено решение.
2163
Разградският районен съд призовава Цеват
Тахири, роден на 04.05.1934 г., гражданство: Сърбия
и Черна гора, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 05.04.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. дело
№ 102/2010, заведено от Съба Асенова Тахири, по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2219
Софийският районен съд, 26 състав, призо
вава Петър Янчев Мандраджиев с постоянен
адрес София, ж.к. Дианабад 13, вх. В, ет. 7,

ВЕСТНИК
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ап. 66, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.03.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 2619/2008, по описа на СРС, 26 състав, заведе
но от „Инпласт“ – ООД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2162
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 5210/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Петрови
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Бургас, ул. Цар Асен 70, ет. 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
внос и износ, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, консултантски, счетоводни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, по
купка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, сделки с горива,
черни и цветни метали, строителни материали
и печатни произведения. Дружеството е с ка
питал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Радка
Желева Петрова.
9036
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5195/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ивас“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 66,
вх. 5, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: авто
ремонтни и сервизни услуги, транспортна дей
ност, търговска дейност в страната и в чужбина,
комисионни сделки, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всички
други сделки, незабранени със закон. Друже
ството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Ангелов Стоянов.
9037
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5196/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отоворност
„Форос – Перфект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, кв. Крайморие, ул. Лорна
20, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информа
ционни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Христов Савов.
9038
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5194/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виктори Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Гладстон 99, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Благомир
Костадинов Балчев.
9039
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5190/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лидитон“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Кошарица, ул.
23 септември 2В, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни услуги, покупка, строеж или обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
валутни сделки, складови сделки, сделки с инте
лектуална собственост, туристически дейности,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, ре
кламни, информационни, програмни, импресар
ски, външнотърговски, дистрибуторски сделки,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни, лизинг, печат и книговезни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Лидия Иванова Стоянова.
9040
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5191/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Кредитмаркет – Бургас“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, бул. Стефан Стам
болов 88, ет. 1, с предмет на дейност: кредитни
консултации, 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,
валутни сделки, складови сделки, сделки с инте
лектуална собственост, туристически дейности,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, реклам
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ни, информационни, програмни, импресарски,
външнотърговски, дистрибуторски сделки, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Иванов Сивов.
9041
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5192/2007 вписва еднолично дружест
во с ограничена отговорност „Б – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Възраждане 38, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, складови сделки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски услуги, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, сделки с интелектуална собственост,
строителни и строително-монтажни услуги, покуп
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговски сделки, лизинг
и всички останали дейности, незабранени от ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Борислав Любомиров Христов.
9042
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5193/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Оника“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, кв. Долно
Езерово, ул. Дряново 6, с предмет на дейност:
диагностика, поддръжка и ремонт на моторни
превозни средства – автомонтьорски, автотене
кеджийски, автобояджийски услуги, фотографски
услуги и фотомонтаж, производство и/или покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, търговско представителство и посред
ничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, проектиране строителство,
обзавеждане и покупко-продажба на недвижими
имоти, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт, бартерни и други специфични сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ончо Киров Ончев.
9043
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5197/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сисинап“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Цар Иван Шишман 34А, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, търговия с цигари и
спиртни напитки, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складо
ви и лизингови сделки, транспортни сделки
в страната и в чужбина, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
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и чуждестранни лица и дружества, извършване
на сделки с интелектуална собственост, вкл. с
технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Пенка Иванова Пашова.
9044
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5198/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Съни – 86“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 86, вх. 1, ет. 5, ап. 26, с пред
мет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, търговия на едро и дребно,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, стоков контрол, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала Станимира Георгиева Янева.
9045
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 4099/94 вписва промени за
„Комплекс“ – ООД: освобождава като съдруж
ник Нина Дачева Колева; вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 300 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
9046
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с
решение от 3.I.2008 г. по ф.д. № 499/93 вписва
промени за „Георги Тончев и сие“ – ООД: за
личава като съдружник Георги Желязков Хън
ков; вписва като съдружници Марлена Янкова
Хънкова и Желязко Георгиев Хънков; допуска
прилагането на представения проверен и приет
годишен счетоводен отчет за 2006 г.; вписва нов
дружествен договор.
9047
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 2257/2005 вписва промени
за „Аз“ – ООД: заличава като управител Ирина
Янчева Петкова; вписва като управител Валентин
Борисов Дилов.
9048
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 3257/2005 вписва промени за „Ай Ен
Ти консултинг“ – ООД: вписва нов адрес на уп
равление – Бургас, ул. Хан Крум 6; вписва нов
дружествен договор.
9049
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 3259/2005 вписва промяна за „Сидоин
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вест“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление
Бургас, ул. Транспортна, Административна сграда
„Сидоренко“; вписва нов учредителен акт.
9050
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 3477/2007 вписва прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Живко Петков“ (рег.
по ф.д. № 4317/93) като съвкупност от права, за
дължения и фактически отношения на „Живко
Петков – 2001“ – ЕООД.
9051
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 419/2007 вписва прехвърляне на пред
приятието на ЕТ „Дитмо – Магдалена Катрапе
лова“ (рег. по ф.д. № 968/95) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Анкор 7“ – ООД.
9052
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г. по
ф.д. № 4156/2006 вписва промени за „Интерметал
груп“ – ООД: освобождава като съдружник Ясен
Грудов Грудов; вписва нов дружествен договор.
9053
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 3630/99 вписва промени за
„Ко одит“ – ООД: освобождава като съдружник
Георги Петров Дочев; вписва нов адрес на управ
ление – Бургас, ул. Цар Симеон I № 63; вписва
нов дружествен договор.
9054
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 2387/98 вписва промяна за
„Бургаска одиторска компания“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – Бургас, ул. Сердика
2Б, ет. 3, надпартер, офис № 4; вписва нов дру
жествен договор.
9055
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 4317/93 вписва прехвърляне на предпри
ятието на ЕТ „Живко Петков“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Живко Петков 2001“ – ЕООД, Бургас.
9056
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 5208/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фантазия“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
ул. Хан Аспарух 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
маркетингови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
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капитал 626 000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Христов Козаров.
9057
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5346/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Холи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фер
динандова 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговски
сделки, включващи търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
след издаване на съответните разрешения, меж
дународен транспорт, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, валутни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер
ски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, авто
сервизни или други услуги, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Каролина
Йохана Уолфс.
9232
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5338/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Грозде
ви – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Аспарухово, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови, превозни
сделки, валутни сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, про
изводство на филми, видео- и звукозаписи, както
и други подобни сделки, издателски или печатни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на не
движими имоти с цел продажба, организиране
на предоставянето на консултантски услуги на
фирми в областта на икономиката, индустри
алния инженеринг и мениджмънта, както и
доставка, проектиране, монтаж и поддръжка на
сигнално-охранителни системи на физически и
юридически лица, пожароизвестителни системи,
телефонни централи и вътрешно обзавеждане,
туроператорски сделки, производство на елементи
от охранителни и пожароизвестителни системи,
всякакви други сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала Василка Златева Гроздева.
9233
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5340/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елкавел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Алеко
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Богориди 43, ет. 1, с предмет на дейност: проек
тиране и изграждане на сгради и съоръжения,
изграждане на ел. и В и К мрежи и инсталации,
строително-ремонтни дейности, покупка, стро
еж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
да ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни, скла
дови сделки, транспортни сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едно
личния собственик на капитала Кирил Петров
Хубанов.
9234
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5342/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Атаник 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Българово,
ул. Митко Палаузов 28, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки, корабно агенти
ране, чартиране, брокераж, търговия с цигари и
спиртни напитки след издаването на съответното
разрешително (лиценз), производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, скла
дови 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
технологично оборудване и ноу-хау, туристиче
ски, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки и сделки със строителни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Атанас
Станчев Атанасов.
9235
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5343/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Твърдица
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Бургас, ул. Иван Шишман 8, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, отдава
не под наем, всякаква друга търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едно
личния собственик на капитала Яцек Андржей
Сплавински.
9236
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5344/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Макси пропъртис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Иван Шишман 8, с предмет на дейност: покупка
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност в страната и в чужбина, представител
ство, агентство, посредничество, рекламна дей
ност, както и всякаква друга търговска дейност,
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незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от уп
равителя Атос Елефтерядис и Костас Еллинас
заедно и поотделно.
9237
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5341/2007 вписва дружество с ограниче
на отговорност „Сифронт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон
I № 4, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на
едро и дребно на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, предоставяне на хотелиерски, ту
ристически, информационни, рекламни и други
незабранени от закона услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Мойра Алисон Лондон.
9238
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.2008 г.
по ф.д. № 5348/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Лика груп инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Стара планина 3, вх. 1, ет. 1, с предмет на дей
ност: покупка, строеж, ремонт или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
сделки с интелектуална собственост, консул
тантски, маркетингови и инженерингови сделки,
рекламни и информационни услуги, транспортни
сделки, спедиционни, складови и лизингови сдел
ки, търговско представителство и посредничество,
туристически и туроператорски сделки, в т. ч.
хотелиерски и ресторантьорски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид, Дружеството е с капитал 5000 лв. и се уп
равлява и представлява от управителя Сергей
Оганесович Агабекян.
9239
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5351/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Оу.Ейч.Ес. пропъртис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Алеко Богориди 24, с предмет на дейност: сделки
за покупко-продажба, производство и търговия
със селскостопански, хранителни и промишлени
стоки в първоначален, обработен и преработен
вид в страната и в чужбина, сделки за покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки за извършване на хотели
ерски, туристически, туроператорски, рекламни,
транспортни и други услуги, търговско предста
вителство и посредничество, както и всякакви
други незабранени от закона дейности, които по
своя предмет и обем изискват делата да се водят
по търговски начин. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от упра
вителя Томас Слоун.
9240
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5353/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Есби“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Въз
раждане 29, ет. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, ли
зинг, предоставяне на хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем или продажба,
външнотърговски сделки и маркетинг. Друже
ството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на ка
питала Ясен Грудов Грудов.
9241
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 5350/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Йън енд Джейн“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан
Крум 15Б, ет. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки по търговско представителство и посред
ничество, покупка, строеж и обзавеждане на не
движими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Йън Норман Кристи Търнър.
9242
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5335/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Итал ауто 2008“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Възраждане, бл. 2, вх. 1, ет. 6, ап. 18, с предмет
на дейност: внос и продажба на моторни пре
возни средства и резервни авточасти, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
т ърговско представителство в ст раната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, внос-износ, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услу
ги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни
сделки, туроператорски и турагентски услуги,
строително предприемачество, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Манол
Панайотов Загорчев.
9243
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5337/2007 вписва еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Фал
кон – 62“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Айтос, ул. Георги Мамарчев 10А, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки и други
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вещи, в т. ч. и собствено производство или след
преработването и обрабаотването им, търговско
представителство на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, продажба
на алкохолни и безалкохолни напитки, цигари,
кафе, пакетирани стоки, сладкарски изделия,
ресторантьорство, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор
мационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на не
движими имоти с цел продажба или отдаване под
наем, лизинг, стъкларски услуги, производство,
монтаж и остъкляване на пластмасова, метална
и дървена дограма, строителство, проектиране,
инвеститорски контрол, консултантски услуги,
внос и продажба на нови и употребявани автомо
били от чужбина, внос и продажба на резервни
части и консумативи за автомобили, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селско
стопанска, растителна и животинска продукция,
диворастящи плодове, цветя, гъби, билки, мед и
пчелни продукти, дърводобив, дървопреработ
ване и лесокултурна дейност, обществен превоз
на пътници и товари по утвърдени транспортни
схеми, специализирани превози, случайни превози
и международен транспорт, таксиметров превоз
на пътници и товари, производство и продажба
на хляб и хлебни изделия. Дружеството е с ка
питал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Красимир
Недков Енчев.
9244
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5349/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дилим
2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Ахтопол, ул. Кирил и Методий 29, 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 по
средничество на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, външнотърговски сделки и маркетинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Хаджи Омер Дилим.
9245
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5201/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Кеш“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, ул. Юбилейна 6А, с предмет на дейност:
сделки на заложна къща, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид както в страната,
така и в чужбина, продажба на стоки от собстве
но производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
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сделки, стоков контрол, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски, туристически,
хотелиерски, туроператорски, ресторантьорски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеж
дане на недвижими имоти с цел продажбата им,
лизинг. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се
управлява и представлява от управителя Петър
Николов Николов.
9246
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5202/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Афала БТ“ – ООД, със
седалище и адрес на упроавление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 72, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба нва стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиер
ски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други сделки с индустриална собственост. Дру
жеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Съби Христов Бах
чеванов и Веселин Жоров Тенекеджиев заедно
и поотделно.
9247
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5203/2007 вписва друже
ство с ограничена отговорност „Домис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Иван Богоров 20, вх. Г, ет. 3, с предмет на дей
ност: отдаване под наем на строителни машини
и съоръжения, скелета и хюнебеци, строителномонтажни и ремонтни дейности, покупка на
стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, комисионни, спе
диционни и превозни сделки, превоз на пътнци
и товари, таксиметрови услуги, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресто
рантьорски, туристически, информационни, ре
кламни, програмни, импресарски, консултантски
или други услуги, маркетинг, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, лизинг, външнотърговски
сделки, продажба на алкохол, цигари и други ак
цизни стоки (след получаването на съответните
лицензии за извършване на сделките и услугите,
за които такива се изискват). Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Бончо Георгиев Добрев.
9248
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5205/2007 вписва друже
ство с ограничена отговдорност „Шамаш енерджи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет. 1, с предмет
на дейност: производство (добив) и търговия с
енергия от възобновяеми източници, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
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стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговски
сделки, включващи търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
след издаване на съответните разрешения, меж
дународен транспорт, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, автосервизни или други услуги,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Тоньо
Георгиев Георгиев.
9249
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 5176/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Естетдент – Синан – Амбулатория
за групова практика за първична помощ по ден
тална медицина“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Айтос, ул. Софроний 16, ет. 4, с
предмет на дейност: организиране и осъществя
ване на групова практика за първична помощ
по дентална медицина, изразяваща се във: диаг
ностика, лечение, рехабилитация и наблюдение
на болни, консултации, профилактика, диспан
серизация, предписване на лабораторни и други
видове изследвания, извършването на медицински
дейности и манипулации, предписване на лекар
ства, превързочни материали и медицински посо
бия, експертиза на временна нетрудоспособност,
наблюдение и оказване медицинска помощ при
бременност и майчинство, наблюдение, контрол
и полагане грижи за физическото и психическото
развитие на лица до 18 г., дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и имунизации, издаване на документи,
насочване пациенти за консултативна и болнична
помощ, лечение на болни в домовете, им, както
и хоспитализиране на пациенти в болница. Дру
жеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Синан Решид Чете.
9250
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5207/2007 вписва дружество с ограни
чена отговорност „Респект – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Георги Кирков 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия със селскостопанска
и животинска продукция, търговия на дребно и
едро, импорт-експорт, реекспорт с козметични
стоки и оборудване, промишлени и хранителни
стоки, търговия с химически продукти (мине
рални торове), с автомобили и резервни части
за тях, със строителни матерпиали, оборудване и
резервни части за селскостопански и промишле
ни предприятия и всякакви други стоки и вещи,
продажба на стоки от собствено производство,
търговски, превозни сделки, валутни сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, маркетинг,
сделки с интелектуална собственост, производство
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на филми, видео- и звукозаписи, издателство,
печат и разпространение на печатни произведе
ния, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, посреднически сделки
и услуги, предоставяне на услуги в туристическа
та област, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, електронни,
занимателни и хазартни игри, разрешени от за
кона, изкупуване и търговия с черни и цветни
метали. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Пенка
Колева Лафазанова.
9251
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5204/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Лорина имоти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Патриарх Евтимий 2, с предмет на дейност: по
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро
и дребно, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, международна транспортна дейност
(след получаване на съответното разрешение),
всякаква друга дейност, която по предмет или
обем налага извършването є по търговски начин.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управля
ва и представлява от управителя Даниел Робер
Жорж Везиони.
9252
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 5126/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Илчев и сие“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Гладстон 53, ет. 6, с предмет на дейност: търго
вия – вътрешна и външна, покупко-продажба на
едро и дребно на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, хо
телиерство и ресторантьорство, туристически,
т у роператорск и, рек ламни, информационни,
консултантски, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба и отдаване под наем,
строителство и ремонт на сгради и промишлени
обекти, земеделие, животновъдство, преработка
на селскостопанска продукция и търговия с про
дукти от селскостопански произход, отглеждане
на трайни насаждения, преработка и търговия
на плодовете от тях, фризьорски и козметични
услуги, търговия с благородни метали и изделията
от тях, търговия с петролни продукти, посред
ничество при сключване на застрахователни и
презастрахователни сделки, комунални услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала Ангел Илиев Илчев.
9253
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 5360/2007 вписва едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ню
лайн сървис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 48, вх. 3,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търговия с
компютърни системи и телекомуникационно
оборудване, сервиз и поддръжка на оборудване
и машини, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество на местни и чуждестранни лица,
маркетинг, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг, външнотърговски сделки,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем или продажба,
строително-ремонтна и строително-монтажна
дейност, консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Марков Андонов.
9254
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5200/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Флагман – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 44, вх. 6,
ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: покупко-про
дажба на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, сделки с недвижими
имоти, охранителна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ на стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Димов Димчев.
9255
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 5199/2007 вписва ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Двете калпазанки“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 3,
вх. 1, ет. 10, ап. 30, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и продажба на хранителни и про
мишлени стоки, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, продажба на спиртни и тютюневи
изделия, комисионни, спедиционни и лизингови
сделки, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски
(извън дома), ресторантьорски, туристически,
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рекламни, информационни, програмни, импре
сарски, издателски, печатарски или други услуги,
валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Лиляна Иванова Михалева.
9256
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 419/2007 вписва прехвърляне на пред
приятието на ЕТ „АВЕ – Йовка Петкова“ (рег.
по ф.д. № 5266/92) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Анкор
7“ – ООД.
9257
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6211/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пламенск“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Трошево, бл. 57, вх. В, ет. 5, ап. 30, с предмет на
дейност: строителна дейност и монтажи, органи
зиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати и други подобни съоръжения и спомощ
ни и спомагателни дейности във връзка с тях,
търговия с отпадъци и цветни и черни метали,
международен транспорт, търговия на едро и дреб
но със стоки и продукция, транспортна дейност,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна
дейност, почистване на сгради, домове и офиси,
търговско представителство и посредничество,
внос и износ на стоки и услуги, консултантски
и комисионни услуги, търговия с автомобилни
части, горива, масла и греси, информационна,
програмна, импресарска дейност, търговска и
производствена дейност, покупка на стоки и
вещи с цел препродажба в първоначален вид,
преработен или обработен вид, сделки с инте
лектуална собственост, откриване на обекти за
обществено хранене, производство и реализация
на селскостопанска продукция. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Пламен Георгиев Солаков, който го управлява
и представлява.
9058
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1283/2002 вписа проме
ни за „Счетоводно-консултантска кантора Джи
Ен“ – ЕООД: заличава като едноличен собстве
ник и управител Цикламия Коцова Василева и
вписва като такъв Николай Йорданов Йорданов;
вписва нов адрес на управление – ул. Отец Паи
сий, бл. 40, ап. 133.
9059
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11225 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6374/2007 вписа в регистъра
на търговските дружества дружество с ограничена
отговорност „Диджитрейд“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Силистра 1, ет. 13, ап. 66, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и
износ, производство, търговско представителство
и посредничество, посредничество при сделки с
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недвижими имоти, сделки с интелектуална соб
ственост, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
консултантски, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски, хотелиерски, туристически
(след лиценз) и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Найден Цветанов Пешев и Димитър
Петров Вълев и се управлява и представлява от
Найден Цветанов Пешев.
9060
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6103/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Деметра 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Подвис 32, вх. Г, ет. 3, ап. 24, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чуж
бина, външноикономическа дейност, търговско
представителство и посредничество, агентство,
комисионна, спедиторска, складова, лизингова
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, козметични услуги, производство
на стоки с цел продажба, транспортна, хотелиер
ска, ресторантьорска, туристическа дейност (след
съответно разрешение), сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, рекламна и
импресарска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Ангелина
Димитрова Петкова, която го управлява и пред
ставлява.
9061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6177/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мавасти 2“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Ген. Георги Попов
26, ап. 4, с предмет на дейност: хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски услуги в област
та на търговията и строителството, вътрешна и
външна търговия със стоки за бита, маркетинг и
реклама, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Явор Станиславов Громов и Мирослав Димов
Пейчев, които го управляват и представляват
поотделно.
9062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 5122/95 вписа промени
за „Балкантранс“ – ООД: вписва нов адрес на
управление: Западна промишлена зона; вписва
актуален дружествен договор.
9063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6605/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Данекс – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Царевец 55, вх. А, ет. 8, ап. 159, с предмет на
дейност: 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, внос и износ, търговско представи
телство и посредничество, търговия с хранителни
стоки на едро и дребно, консултантска дейност
и дизайн, интериорна декорация и обзавеждане,
складова и лизингова дейност, сделки с интелек
туална собственост, хотелиерски и туристически
услуги (след лиценз), ресторантьорство – всички
видове, вкл. аперитив, сладкарница-кафе и др.
(след лиценз), туроператорска дейност, услуги
в областта на рекламата и маркетинга, инфор
мационни, програмни курсове и обучение, им
пресарски или други услуги, покупка, строеж,
обзавеждане и ремонт на недвижими имоти,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
консултантски и счетоводни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Йордан Манчев Йорданов, който го управлява
и представлява.
9064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5554/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Пиърарно“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Пейо
Яворов 13, ап. 8, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и/или отдаване под наем, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и в
чужбина, внос и износ, производство на стоки с
цел продажбата им, комисионна, спедиционна,
складова, дейност на търговско представител
ство, агентство и посредничество в страната и в
чужбина, маркетингова, проектантска и инже
нерингова дейност, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност или дейност
по предоставяне на други услуги, сделки с инте
лектуална собственост, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Роналд Чарлз
Пиърсън и Кристин Арнолд, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
9065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6506/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джей Си Ен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Омуртаг 19, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строи
телство и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаването им под наем, търговско
представителство и посредничество, агентство
и реклама, вътрешна и външна търговия. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Джон Драйден Нотман, който го
управлява и представлява.
9066
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6531/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отоворност „Лерочка“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Владислав Варненчик 107, ет. 6, ателие 4,
с предмет на дейност: производство и покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, рекламна, ко
мисионна дейност, отдаване на автомобили под
наем, търговско представителство и посредни
чество, вътрешно- и външнотърговска дейност,
експорт, реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска, туристическа дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Сюзана Рашитовна
Исмагилова, която го управлява и представлява.
9067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6519/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рулин
строй груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 213, вх. 2, ап. 43, с предмет на дейност: стро
ителство, посреднически услуги, комисионна
дейност, разкриване на офиси, представителства
и търговски обекти, търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки и услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иванка Цветкова Симеонова, която го управлява
и представлява.
9068
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 6046/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Гепард – 807“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Младост, бл. 155, ет. 8, ап. 48, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещ с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и от внос, ремонтно-строи
телна дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, посредническа дейност при сделки с
недвижими имоти, проектиране, консултантска
дейност по инвестиционни проекти, комисионни,
спедиционни, превозни сделки (след издаване на
необходимия лиценз), складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, туристически, вкл. ресторантьорство
и хотелиерство, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, сделки с
интелектуална собственост, внос-износ и търговия
със стоки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Галина Тош
кова Грудева и Йоана Тошкова Грудева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
9069
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 4228/2005 вписа промени
за „Ка инвест“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в с. Игнатиево, област
Варна, ул. Илия Димитров 6-XII-333.
9070
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 381/2004 вписа промяна
за „Сонома“ – ООД: заличава като съдружник
Луция Ванда Кулеша-Станкова.
9071
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6449/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Куриер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Провадия, кв.
Север, бл. 9, вх. В, ап. 12, с предмет на дейност:
куриерски услуги, колетни пратки (след полу
чаване на разрешения и лицензии), транспорт
и логистика, вътрешно- и външнот ърговска
дейност, комисионна, спедиционна, рекламноинформационна и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, производство
и търговия с всякакви стоки и услуги за насе
лението, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Златинка
Петрова Койчева, Валентин Янчев Атанасов и
Георги Николов Панайотов и се управлява и
представлява от Златинка Петрова Койчева.
9072
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1539/2006 вписа промени
за „Домиг“ – ООД: заличава като управител и
представляващ Доника Симеонова Симеонова
и вписва като такъв Миглена Красимирова Ве
селинова; вписва нов адрес на управление – ул.
Перекоп 8.
9073
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6155/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мирфил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Омуртаг 19, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно стро
ителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредни
чество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Мариос Филакту, който
го управлява и представлява.
9074
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6429/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Н. Скури
дес енд Сънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Хан Омуртаг 19, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, търговско представителство и посредни
чество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Николас Скуридес, който
го управлява и представлява.
9075
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6045/2007 вписа в регис
търа прехвърляне на търговско предприятие на
ЕТ „Талант – Милен Жеков“ от Милен Иванов
Жеков на ЕТ „Талант – Митко Добрев“.
9076
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 4889/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калуга“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, Морска
гара, офис 12, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажни услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти, проектиране, строител
ство, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, отдаване под наем, административни
услуги, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, покупка на стоки или вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, шоупрограми, туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туропе
раторска и агентска дейност (след получаване на
съответния лиценз), комисионна, спедиционна и
транспортна дейност, посредничество и търговско
представителство на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, откриване на магазинна
мрежа, рекламна, информационна и импресар
ска дейност, предоставяне на счетоводни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Надежда Николаевна Елхова, която
го управлява и представлява.
9077
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6467/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евро арт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 18, вх. 2, ап. 21, с
предмет на дейност: внос на луксозни мебели,
вътрешна и външна търговия, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки
или сделки по предоставянето на други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Иван Петров
Пейчев, който го управлява и представлява.
9078
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6379/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дус – строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Гладстон, бл. 4, вх. Б, ет. 7, ап. 38, с предмет
на дейност: строителна и строително-монтажна
дейност, строително-ремонтни услуги, инвести
ционна дейност, търговска дейност в страната
и в чужбина, вкл. със строителни материали и
съоръжения, промишлен и битов дизайн, ресторан
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тьорство, хотелиерство и туризъм (след лиценз),
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капиал 5000 лв., със собственик
на капитала Роланд Шуберт, който го управлява
и представлява.
9079
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6554/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гапа“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Шар
22, с предмет на дейност: хотелиерство и ресто
рантьорство, строителство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вътрешен и меж
дународен туризъм, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, туристически, спортни и
други рекламни услуги, външна и вътрешна тър
говия, износ, внос и реекспорт, представителство
и агентство на физически и юридически лица в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Живко Цан
ков Диков, който го управлява и представлява.
9080
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6466/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Адамсер риал естейт
инвестментс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Малинов 8,
ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителна дейност, ком
плексни услуги по проучване, проектиране и
изграждане на жилищни и промишлени обекти,
търговска дейност, внос, износ, реекспортни,
бартерни и други външнотърговски дейности,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дей
ност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, лизингова и инвеститорска дейност,
услуги на физически и юридически лица, реали
зиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Адамос Серафидис,
който го управлява и представлява.
9081
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6157/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Лема“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Мир 22, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
счетоводни и консултантски дейности и услуги,
независим финансов одит на предприятия, данъчни
консултации и финансови услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Снежанка Димитрова Христова, която го упра
влява и представлява.
9082
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.VI.2007 г.
по ф.д. № 5333/95 вписа промени за „Провад
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сол“ – АД: заличава като членове на СД Франк
Шнайдер и Николай Стамов Хаджийски; вписва
като член на СД Денис Жан Бернар Самсон.
9083
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6329/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ди Мар 72“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Старо
Оряхово, ул. Минзухар 10, с предмет на дейност:
строително-монтажна и проектантска дейност,
превоз на пътници и товари, внос и износ на
стоки, вътрешна и външна търговия и производ
ствена дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Димитър Иванов
Димитров, който го управлява и представлява.
9084
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6165/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Амбулатория за
индивидуална практика за първична помощ по
дентална медицина – Анелия Едрева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Асен 14, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
оказване на извънболнична първична дентална
помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Анелина Владимирова
Едрева, която го управлява и представлява.
9085
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1818/2006 вписа промени
за „Сизиф груп“ – ООД: заличава като съдруж
ник „Шнел строй“ – ООД, и вписва като такъв
Ивайло Нанев Дикиджиев.
9086
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6237/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ида Ар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Шалом Ро
кбан и Меир Исаак Васерман и се управлява и
представлява от Колю Киров Киров.
9087
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6236/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества дружество с огра
ничена отговорност „АВМ девелопмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Мария-Луиза 24, вх. Б, ет. 1, с предмет на
дейност: търговска дейност – внос-износ, хо
телиерство и ресторантьорство, комисионна и
лизингова дейност, проектантска, строителна и
строително-ремонтна дейност, сделки с недви
жими имоти, туристическа и туроператорска
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дейност, преводаческа, консултантска дейност и
посредническа при наемане на работна сила (след
лиценз). Дружеството е с капитал 6000 лв., със
съдружници Гай Марели, Зион Барнец и Авраам
Алагим, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
9088
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6099/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Сиси – Дари“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Подвис 26, вх. А, ет. 6, ап. 62, с предмет на дей
ност: търговска дейност, производство, покупка
и продажба на стоки в първоначален и прера
ботен вид в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
маркетингова, превозна, хотелиерска и туристи
ческа дейност (след лиценз), рекламна дейност,
внос и износ на стоки, селскостопанска дейност,
земеделие, изкупуване и продажба на селско
стопанска продукция, складова, спедиторска
дейност, обществено хранене, покупко-продажба
на недвижима и движима собственост, търговия
със селскостопанска техника, строителство и
строително-ремонтна дейност, всякакви услуги
на населението и посредничество в покупко-про
дажби и наемни отношения с движими и недви
жими вещи. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Даринка Тодорова Димитрова и
Силвия Димитрова Георгиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
9089
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6510/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена от
говорност „Вартел“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Мария-Луиза 39, ет. 4,
с предмет на дейност: внос, износ и дистрибуция
на всякаква техника, финансови консултации и
брокераж, застрахователно агентство и брокерство
(след добиване на лиценз), митническо агенти
ране, опериране със складове под митнически
контрол, производство и покупка на стоки с цел
продажба, външна и вътрешна търговия, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, превозна, комисионна, складова,
туристическа, рекламна, информационна, про
грамна, консултантска, образователна, спортномениджърска дейност, ресторантьорска дейност,
търговско представителство и посредничество,
предоставяне услуги на населението. Дружество
то е с капитал 5000 лв., със съдружници „Либа
файнансинг“ – ООД, „Леджънд транс“ – ООД, и
Менахем Мерон и се управлява и представлява
от Юлиян Иванов Гендов.
9090
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6078/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ринкс 28“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане 16,
вх. 3, ет. 6, ап. 61, с предмет на дейност: всякаква
външнотърговска дейност, производство, покуп
ка и преработка на стоки или други вещи с цел
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продажба, услуги, транспортни услуги – превоз
на пътници и товари, автомонтьорски услуги,
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми, превозна,
спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова,
складова, хотелиерска, ресторантьорска, ин
формационна дейност и предоставяне на други
услуги, производство на видео- и звукозаписи,
издателска и печатарска дейност, експорт и ре
експорт, покупка, строителство и продажба на
недвижими имоти, като за всички дейности, за
които се изисква лиценз – след снабдяването с
такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Христо Веселинов Стоянов и Росица
Серьожева Димитрова-Банкова, които го упра
вляват и представляват поотделно.
9091
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа промени
за „Застой“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Стойко Зарков Кирчев
и вписва като такъв Атанас Василев Стоянов;
премества седалището от Варна в гр. Девня, ул.
Стадиона 4.
9092
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6514/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Теран“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, строителство,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски и други услуги, покупка, строеж или об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала „Гроуинг маркетс“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от Мариус Савицкас.
9093
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6515/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ширизрам“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
строителна дейност, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и ресторантьорство, комисионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ицхак Злотикамин,
който го управлява и представлява.
9094
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 5930/2007 вписа в
регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Модесан – Мюмюн Бекир“ от Мюмюн Рахми
Бекир на ЕТ „Модесан – Ресмие Бекир“.
9258
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 6204/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „ТБМ Акус
тик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Варна, ул. Кирил и Методий 36, вх. А, ет. 5,
ап. 90, с предмет на дейност: строителна дейност,
ремонтно-строителна дейност, покупко-продаж
ба на недвижими имоти, парково озеленяване,
международен транспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско посредни
чество и представителство, транспортни услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Тихомир Божилов Мирев, който го управлява и
представлява.
9259
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6159/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еми – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Брегалница 12, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност:
търговия, строителство, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз
на пътници и товари, пътна помощ, туристическа
и туроператорска дейност, всички видове услуги
за населението, производство и търговия с хра
нителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Емилия Желева Георгиева, която го
управлява и представлява.
9260
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 5908/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Хед сервиз“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, местност Боровец-юг,
Геоложка база, административна сграда, ет. 1, стая
105, с предмет на дейност: металообработващи
услуги, търговска дейност в страната и в чуж
бина, външноикономическа дейност, търговско
представителство и посредничество, транспортна,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дей
ност (след съответно разрешение), посреднически
услуги, наемодателна дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Йордан
Златев Златев, Георги Вълков Петров и Златан
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Вълев Петров и се управлява и представлява от
Йордан Златев Златев и Георги Вълков Петров
поотделно.
9261
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6279/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „АВС – комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Сливница 54А, с предмет на дейност: по
купко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, изработване и търговия с изящни и
приложни произведения на изкуството, търговско
представителство и посредничество, транспортни,
консултантски, комисионни, рекламни, хотели
ерски, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Сребрин
Росенов Илиев, който го управлява и представлява.
9262
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2186/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Буленг“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Стефано Пиоти; вписва като съдруж
ник Франческо Толини; вписва като управител
и представляващ Марино Дозе.
9263
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 4697/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Амадеус 4“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Диана Иванова Шепърд;
вписва като такъв Лариса Стояновская.
9264
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6476/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тел Авив“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа
8, ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, строителство,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски и други услуги, покупка, строеж или об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
9265
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 393/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Съни хил
2005“ – ООД: заличава като съдружници Франко
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Стумпо и Матео Толини; вписва промяна в наи
менованието – „Съни хил 2005“ – ЕООД; заличава
като управител и представляващ Франко Стумпо.
9266
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 3703/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Сън енд ски
девелопмънт“ – ООД: заличава като съдружници
Стефано Пиоти и Марино Дозе; вписва като такъв
Матео Толини; заличава като управител Марино
Дозе; вписва като такъв Франко Стумпо.
9267
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6233/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лесотранс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Сава, община
Дългопол, с предмет на дейност: дърводобив и
дървообработване, производство и продажба на из
делия от дървесина, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопански
произведения от растителен и животински вид,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
реекспорт, бартерни сделки, търговия на едро и
дребно – всички видове, вкл. и външнотърговска
дейност, производство и продажба на хранителни
и промишлени стоки, алкохол и безалкохолни
напитки и тестени изделия, строителна дейност
и ремонт, търговия с всички видове вторични
суровини, посредничество, представителство,
дистрибуторство и агентство на физически и
юридически лица в страната и в чужбина, хо
телиерство и ресторантьорство. Дружеството е
с капитал 5000 лв., собственик на капитала е
Минко Маринов Минков, който го управлява и
представлява.
9268
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6246/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Плюс ултра“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Полковник Свещаров 23, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: туристически услуги, маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско пред
ставителство и посредничество, консултантски
услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки
с недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Деян Илиев
Илиев, който го управлява и представлява.
9269
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 5358/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Кризо факел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 147, вх. 12, ет. 5, ап. 10, с предмет на
дейност: производство и реализация на системи
за пожарогасене, приборостроителни изделия и
радиоелектронна апаратура, производство на про
мишлена продукция с различно предназначение,
вкл. стоки за широко потребление, ресторан
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тьорство, хотелиерство, строителство, ремонтни
и възстановителни работи, покупко-продажба на
индустриални стоки, търговия на едро и дребно,
сделки с недвижими имоти и наемни отноше
ния, консултантска, рекламна и информационна
дейност, създаване и продажба на програмни
продукти, осъществяване на външноикономи
ческа дейност, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, пре
возни, складови и лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, лизинг, търговско
представителство и посредничество, импресар
ски или други услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници „Завод Кризо“ – ОАД,
и Христо Павлов Контров и се управлява и пред
ставлява от Христо Павлов Контров.
9270
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 1269/99 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Бултрак“ – АД: заличава
като член на СД Ханиф Хайдарович Мингазов;
вписва като такъв Явор Атанасов Карагеоргиев.
9271
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 717/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Газкинетикс“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Асен Георгиев Дачев; вписва като
такъв Галя Михайлова Кузова; вписва нов адрес
на управление – ж.к. Младост, бл. 111, вх. 4, ет. 2,
ап. 1; вписва актуален дружествен договор.
9272
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 9/2005 вписа
в регистъра за търговски дружества промени
за „Електроконсулт инженеринг 79“ – ЕООД:
вписва ново наименование – „ТР консулт екс
перт“ – ЕООД; заличава като седалище Варна;
вписва ново седалище и адрес на управление – Со
фия, район „Слатина“, ул. Николай Коперник 21,
вх. В, ет. 3.
9273
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1542/2001 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Донита – Т.Т.“ – ООД: заличава като съдруж
ник „Транстриумф холдинг“ – АД (универсален
правоприемник на „Транстриумф – АВ“ – ООД);
вписва пром яна в наименованието – „Дони
та – Т.Т.“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
9274
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1817/2002 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Експириан“ – ЕООД: добавя в предмета на
дейност: „покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба“.
9275
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1487/2003 вписа в регис
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търа за търговски дружества промени за „Боля
ри“ – ЕООД: заличава като член на СД Стефан
Асенов Косев; вписва като такъв „Риалис“ – ЕАД.
9276
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.VII.2006 г. по ф.д. № 2290/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Изи маркет“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Сливница 131, ет. 2, ап. 59, с предмет на дейност:
производствени, сервизни, консултантски и тър
говски сделки в областта на информационните
технологии (след лицензия), сделки с интелек
туална собственост (след лицензия), рекламни,
и нформа ц ион н и, т у рис т и ческ и, п рог рам н и,
импресарски или други услуги, комисионни,
спедиционни и превозни сделки (след лицензия),
покупка и продажба на недвижима собственост
и предоставяне на помещения под наем, лицен
зионни сделки, външноикономическа дейност,
лизинг, покупка на стоки и вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информа
ционни, програмни, импресарски или други услуги
(след лицензия), покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, откриване
на магазинна мрежа, ресторантьорска и хотели
ерска дейност (след лицензия); производство и
търговия със стоки от растителен и животински
произход, земеделие, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина (след лицензия), външно
търговска дейност (след лицензия). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Интерактив Къмюникейшън Текнолъджи Лими
тид“ и се управлява и представлява от Борислав
Атанасов Беков.
9277
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 5798/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дентален
център – Център по дентална протетика – Аба
д ж иеви“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление Варна, ул. Г. С. Раковски 63, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: специализирана
извънболнична помощ по дентална медицина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Методи Захариев Абаджиев, който
го управлява и представлява.
9278
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 1307/2001 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Ру
слана – Т.Т. – ЕООД: вписва като съдружници
Левон Антраник Шакариян и Мелина Антраник
Шакариян; вписва промяна в наименованието:
„Руслана – Т.Т.“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
9279
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6309/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Весмина“ – ЕООД, със
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седалище и адрес на управление Варна, ул. Искър
36, ет. 3, ап. 25, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисион
ни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелек
туална собственост, строително-ремонтни услуги,
туристически услуги, хотелиерски, рекламни, ин
формационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-ремонтна
дейност, търговия с резервни части, търговия с
горива на едро и дребно, авторемонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Веска Георгиева Димитрова, която
го управлява и представлява.
9280
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че
провереният и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Ареон България“ – ЕООД, по ф.д.
№ 2109/2002 е представен в търговския регистър.
9281
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че про
вереният и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Балев“ – ЕООД, по ф.д. № 2290/2001
е представен в търговския регистър.
9282
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6080/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Варна вижън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 21, вх. 16, ап. 7, с пред
мет на дейност: външна и вътрешна търговия,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, финасови консултации и
брокераж, митническо агентиране, опериране със
складове под митнически контрол, производство
и покупка на стоки с цел продажба, превозна,
комисионна, складова, туристическа, рекламна,
информационна, прог рамна, консул тан тска,
образователна, спортно-мениджърска дейност,
ресторантьорска дейност, търговско представи
телство и посредничество, предоставяне услуги
на населението, образование, преподавателска
дейност, чуждоезиково обучение, компютърно
обучение, организиране на детски занимални,
подпомагане на училищна подготовка, проек
тиране и строителство, строителен надзор (след
лиценз), консултантски услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иринка Лазарова Христова, която го управлява
и представлява.
9283
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6552/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мобайл Хаус“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Никола Козлев
26, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: разработване
и внедряване на иновационни решения в сферата
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на телекомуникациите, сделки с интелектуална
собственост, развойна дейност със софтуерни
продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Христов Костов и Георги
Янев Георгиев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9284
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6295/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Чай Вай пропъртис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз
Александър Батенберг 10, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба 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 соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, търговия с всякакви
стоки в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Пънкъдж Наек
и Дипти Наек и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9285
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6293/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества дружество с огра
ничена отговорност „Ригъл истейтс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз
Александър Батенберг 10, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, търговия с всякакви
стоки в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Атул Лиладър
Шах, Маниш Кумар Хансрадж Деврадж Шах, Марк
Джеймс Търнол, Собхаг Премчанд Райчанд Шах,
Прадипкумар Джейентилал Дживрадж, Хариш
Премчанд Райчанд Шах, Сурендрабай Говиндбай
Пател, Каушик Шах, Мукеш Дайябай Пател и
Пънкъдж Наек. Дружеството се управлява от
Жинал Собхаг Шах и Сима Джинал Шах и се
представлява от Атул Лиладър Шах, Маниш Кумар
Хансрадж Деврадж Шах, Марк Джеймс Търнол,
Собхаг Премчанд Райчанд Шах, Прадипкумар
Д жейен т и ла л Д ж ивра д ж, Хариш Прем чан д
Райчанд Шах, Сурендрабай Говиндбай Пател,
Каушик Шах, Мукеш Дайябай Пател, Пънкъдж
Наек, Жинал Собхаг Шах и Сима Джинал Шах
заедно и поотделно.
9286
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1597/2002 вписа прекратяване на „Краун менинг
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енд травел“ – ООД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Венелин Боянов Колев, със срок за
ликвидация 6 месеца.
9287
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 6404/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „И.Б.П.“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Варна, ул. Воден
22, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско пред
ставителство и посредничество, складова, кон
султантска, спедиторска, строителна, ремонтна
дейност, хотелиерска, ресторантьорска, турис
тическа, туроператорска, транспортна, превозна
дейност (след лиценз), покупка, строеж, ремонт
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
експлоатация, продажба и/или отдаване под
наем, сделки с недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5100 лв., със съдружници Йоси Мор,
Моше Перлман и Бенимин Раанан и се управлява
и представлява от Йоси Мор.
9288
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6527/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Радинели“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 79,
вх. 1, ет. 14, ап. 67, с предмет на дейност: мета
лообработване, строително-монтажни, ремонтни
дейности, услуги на физически и юридически лица,
покупка и/или производство на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, транспортна, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска дейност (след
лиценз), търговия с хранителни и промишлени
стоки, покупка, строеж, ремонт, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, експлоатация,
отдаване под наем. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Александрова
Бъчварова и Николай Любомиров Гайдарджиев
и се управлява и представлява от Николай Лю
бомиров Гайдарджиев.
9289
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6003/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Томск
1604“ – ООД: вписва увеличаване капитала на
дружеството от 5000 лв. на 17 250 лв.
9290
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6296/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ташкън
шипинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 406, вх. 23, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност:
търговска дейност на територията на страната и
извън нея, внос и износ на стоки и материали,
производство и преработка на стоки и материали,
покупка на стоки и други вещи с цел препро
дажба в страната и в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, импорт-експорт,
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реекспорт, производство на стоки с цел продажба,
осъществяване на транспорт по море и суша със
собствени или наети транспортни средства – пре
воз на пътници и товари в страната и в чужбина
с пътнически и товарни транспортни средства
(след лиценз), осъществяване и управление на
търговско корабоплаване, спедиционни услуги,
складова дейност, брокераж и посредническа
дейност, посредничество за набиране на екипа
жи на борда на търговски и пътнически кораби
(след разрешение/лиценз), агентиране на кораби,
снабдяване на кораби с резервни части, горива
и масла, храни, вода, шипшандър и оказване
на други услуги във връзка с корабоплаването,
търговско представителство, посредничество и
агентиране на местни и чуждестранни физиче
ски и юридически лица в страната и в чужбина,
услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, производство и продажба
на селскостопанска продукция и суровини, хо
телиерство и туризъм (след лиценз), ресторан
тьорство, разкриване, управление и експлоатация
на магазини и заведения за обществено хранене
(бистра, пицарии, сладкарници, виенски салони и
др.) за алкохолни напитки (след лиценз), сделки
с недвижими имоти с цел печалба, посредниче
ски услуги при закупуване или прехвърляне на
недвижими имоти, извършване на строителна
дейност, обзавеждане и други услуги, свързани
със строителство или ползването на недвижими
имоти, рекламна, информационна дейност, сделки
с интелектуална собственост, лизинг. Друже
ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Айхан Ташкън, който го управлява и
представлява.
9291
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6144/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вероника
95“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Свобода 25, с предмет на дейност:
строителни услуги, търговия. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Диана Славчева Антонова, която го управлява
и представлява.
9292
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6260/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Одисей трейд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 29,
ап. 25, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия – внос-износ, бартерни сделки, коми
сионна, консигнационна и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юриди
чески лица в страната и в чужбина, търговия и
доставка на строителни материали, машини и
съоръжения, строителство, ремонтна дейност,
озеленяване, интериор и екстериор, туристически
дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона
за туризма – хотелиерство, ресторантьорство,
спортно-оздравителни и развлекателни центрове,
посредническа дейност при сделки с недвижими
имоти, производство и търговия с хранителни
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продукти, промишлени стоки, стоки за бита,
търговия с горива и нефтопродукти, технологично
обновление и маркетинг. Дружеството е с капи
тал 5000 лв., със съдружници Делян Алтимиров
Николов, Дарин Иванов Моралийски и Росен
Кръстев Радев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9293
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6119/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Деспарк“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Драгоман 27, с
предмет на дейност: компютърни услуги, уебди
зайн, графичен дизайн, изграждане, внедряване
и поддръжка на софтуерни програми и продукти,
изграждане, внедряване и поддръжка на компю
търни мрежи, уеб хостинг (интернет пространство),
интернет услуги, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионерска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Адел Мажед Закут, Томас Милъри,
Лъчезар Петров Цачев, Димитър Марчев Янев и
Гено Живков Генов и се управлява и представлява
от Адел Мажед Закут и Лъчезар Петров Цачев
заедно и поотделно.
9294
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. № 6378/2007 вписа в регистъра поемане
на предприятието на ЕТ „Иван Иванов – 3“ от
Иван Димитров Иванов на Николай Иванов
Димитров и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Николай Димитров – 3“.
9295
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 2154/99 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Емо
на – 1“ – ООД: заличава като съдружник „Тран
стриумф холдинг“ – АД (универсален правопри
емник на „Транстриумф“ – АВ“ – ООД); вписва
промяна в наименованието: „Емона – 1“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
9296
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6297/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Интерком Петроли
ум“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Кръстьо Мирски 17, с предмет на дей
ност: външна и вътрешна търговия, реекспорт,
бартерни, комисионни и консигнационни сделки,
външна и вътрешна търговия с горива, нефт и
нефтопродукти, бункероване на кораби с горива и
масла, превоз на товари в страната и в чужбина
по вода, спедиторска дейност, отдаване под наем
и аренда на транспортни съоръжения за воден
транспорт. Дружеството е с капитал 10 000 лв.,
със съдружници „Интерком шипинг“ – ООД, и
„Туинс – Спед“ – ЕООД, и се управлява и пред
ставлява от Христо Димитров Димов.
9297
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6472/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Парти зона“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане 45, вх. 7, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: туристически (туроператорска дейност
и туристическа агентска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, предоставяне на допълни
телни туристически услуги, вкл. и откриване,
експлоатация и управление на заведения за
хранене и развлечения – ресторанти, заведения
за бързо обслужване, питейни заведения, ка
фе-сладкарници, барове и клубове), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, извършване на строителна дейност,
ремонтно-строителна дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа дейност
при сделки с недвижими имоти, проектиране,
консултантска дейност по инвестиционни проекти,
строителен надзор (след издаване на съответен
лиценз), комисионни, спедиционни, превозни
сделки (след издаване на необходимия лиценз),
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, сделки със
селскостопански продукти, внос-износ и търго
вия с МПС, лизинг, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Кънчев Иванов и Димитър
Петров Димитров и се управлява и представлява
от Иван Кънчев Иванов.
9298
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6575/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Киприанос“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Габрово, бл. 43, вх. А, ет. 3, ап. 13, с предмет на
дейност: покупка, строеж, реконструкция, ре
новация и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, консултантски услуги в областта
на дизайна и строителството, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, транспортна дейност, в т. ч. спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензион
ни сделки, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни и други услуги, лизингова
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Кирякос Пападопулос и Ангелики
Киприану и се управлява и представлява от Ки
рякос Пападопулос.
9299
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2001/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
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„Хенрик Лунд инвест“ – ЕООД: вписва нов адрес
на управление – кв. Галата, местност Прибой,
поземлен имот 2178.
9300
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6487/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Евро Ка“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгаш
15, с предмет на дейност: реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, маркетингови
изследвания, консултации по търговски въпроси,
финанси и управление, изследване и развитие
на пазара на финансови ресурси и ценни книжа,
внедряване на съвременни технологии в пазарната
икономика, преводи от и на български език, по
средническа и маркетитгова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, вътрешен и международен
туризъм, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на
бита от всякакъв вид с цел продажба, превоз
на и товаро-разтоварна дейност в страната и в
чужбина, рекламна, информационна, програмна,
импресарска, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност след лиценз, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, тър
говско посредничество и представителство, сделки
с интелектуална собственост, проучвателна и
проектантска дейност, покупка, строеж, ремонт,
обзавеждане, поддържане и продажба на имоти,
външноикономическа дейност, всякаква друга,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мариян Тонев Манчев
и Николай Атанасов Николов и се управлява и
представлява от Мариян Тонев Манчев.
9301
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 6232/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Тебса“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Архимандрит Филарет
9, с предмет на дейност: строително-монтажна и
ремонтна дейност, консултантски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комиси
онна, спедиционна, складова, лизингова, дейност
на търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, сделки
с интелектуална собственост, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печа
тарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Друже
ството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Тургай Ридванов Юсуфов и Февзи Юсуфов Яхов
и се управлява и представлява от съдружниците
поотделно за сделки до 10 000 лв. и само заедно
за сделки на стойност, по-голяма от 10 000 лв.
9302
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че про
вереният и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Ареон“ – ЕООД, по ф.д. № 857/2002
е представен в търговския регистър.
9303
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че про
вереният и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Амерс“ – ЕООД, по ф.д. № 1887/2001
е представен в търговския регистър.
9304
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 6484/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Никман
канал сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Места 21, с предмет на
дейност: почистване и поддръжка на водопровод
ни съоръжения и съоръжения на техническата и
градската инфраструктура, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, търговия на едро и
дребно, вносно-износна и външнотърговска дей
ност, консултантски услуги, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, ту
ристическа, туроператорска и агентска дейност
(след лицензиране), рекламна, информационна,
импресарска, програмна дейност, инвестиционна
и инвестиционно-посредническа дейност, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем и продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Николай Димитров Димитров, който го управлява
и представлява.
9305
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6478/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дема трейд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Топола 22,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: производстве
на и търговска дейност в страната и в чужбина,
консултантска, комисионна, консигнационна и
обслужваща дейност, търговия на едро и дребно,
търговско посредничество и комисионерска дей
ност, импорт, експорт и реекспорт, извършване
на строителна дейност и инвеститорска дейност
в строителството, представителство на местни и
чуждестранни юридически лица, рекламна дей
ност, транспортни услуги – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Деян Венисла
вов Стефанов и Магдалена Георгиева Стефанова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9306
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6546/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Проджект
партнерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
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вление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13, ап. 60, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, счетоводни и одиторски услуги,
строителство, търговия с недвижими имоти,
строителство, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и рес
торантьорство, комисионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Сандра Савицкиене,
която го управлява и представлява.
9307
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6163/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Палича“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Железни врата
18, ет. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съ
дружници Димитър Йорданов Бойчев и Светлана
Вълева Бойчева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
9308
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6421/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Борина 2000“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 139, вх. 4, ет. 7, ап. 89, с предмет
на дейност: строително-монтажна дейност и
усл у ги, проек тиране, изг ра ж дане, ст роеж и
обзавеждане на жилищни сгради и сгради със
стопанско предназначение с цел продажба, по
лагане на хидро- и термоизолации, строителна
профилактика и ремонт, изграждане и ремонт
на покривни конструкции, вътрешна архитек
тура и дизайн, посредничество при продажба
на недвижими имоти (след съответния лиценз),
покупко-продажба на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговска дейност, внос,
износ, производство и търговия със селскосто
панска продукция, вкл. и плодове, зеленчуци,
гъби и билки, складови сделки, посредничество
и търговско представителство на физически и
юридически лица в страната и в чужбина, туро
ператорска и агентска дейност (след получаване
на съответния лиценз), комисионна, спедиционна
и транспортна дейност, сделки с интелектуална
собственост и маркетинг, външноикономическа
дейност, посредничество между български и
чуждестранни фирми, проектиране и изграждане
на кабелни мрежи, изграждане и поддръжка на
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компютърни мрежи и тяхната експлоатация, дос
тавка и разпространение на интернет, транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина, ав
тосервизни услуги и пътна помощ, битови услуги
на гражданите. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Борислав Стефанов
Борисов, който го управлява и представлява.
9309
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 6268/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Хризолит“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ге
нерал Столипин 25, ап. 6, с предмет на дейност:
инженерно-геоложки проучвания, хидрогеоложки
проучвания, сондажни и лабораторни изследва
ния, проектиране, консултации в строителството
и архитектурата, компютърни услуги, поддръжка
на компютърни мрежи и инсталации и преин
сталации на операционни системи, настройки,
строителство, обзавеждане, посредничество при
сделки с недвижими имоти, предприемачество,
строително-монтажна, ремонтна и проектантска
дейност, изграждане, проектиране и изграждане
на електронни и електротехнически системи,
бизнес проектиране и маркетингова дейност,
консултантски услуги, внос и износ, търговия,
посреднически и рекламни услуги, ресторантьор
ска, хотелиерска, туристическа и туроператорска
дейност, след получаване на съответния лиценз.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Веселин Димитров Пейчев и Димитър Петков
Димитров и се управлява и представлява от
Веселин Димитров Пейчев.
9310
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6375/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мармая“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, кв. Победа 10, ет. 2,
ап. 9, с предмет на дейност: почасово гледане,
обучение и възпитание на деца, кетъринг и орга
низиране на празненства, организиране на курсове,
търговия – вътрешна и външна, производство на
стоки, изграждане и поддръжане на информацион
ни продукти и системи, земеделие, хотелиерство
и ресторантьорство, туризъм – вътрешен и меж
дународен, услуги – посреднически, транспортни,
туристически, рекламни, издателски. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Яна Сто
янова Стоянова, Марияна Славчева Славова и
Магдалена Тодорова Трифонова и се управлява
и представлява от Яна Стоянова Стоянова.
9311
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6357/2007 вписа в ре
гистъра за търговски дружества еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Шек – Емил
Крумов“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 61, вх. 1,
ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: авторемонтна
дейност и диагностика на двигатели, продажба на
стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, търговска дейност, строителство и ремонт.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собстве
ник на капитала Емил Илиев Крумов, който го
управлява и представлява.
9312
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 5982/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Ан – Ди – Евро стил
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Младост, бл. 140, вх. 3, ет. 6, ап. 68,
с предмет на дейност: транспортна дейност, по
купко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажаба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки собствено производство, озеленяване,
търговско представителство и посредничество,
ск ладова, спедиторска и лизингова дейност,
туристически услуги – хотелиерство и ресто
рантьорство, снабдителска дейност, рекламна,
издателска и консултантска дейност, сделки с
интелектуална собственост и мениджмънт, инфор
мационна и импресарска дейност, проектантска
и строителна дейност, разработка, конструиране
и изпълнение на вътрешно архитектурно об
завеждане, отдаване под наем на недвижими
имоти, покупко-продажба, доставка, внос, износ,
преработка, ремонт, поддръжка, гаранционно и
извънгаранционно обслужване на електроника и
всякакъв вид ел. продукти, консултантски услуги
и инженерингова дейност по комплексни достав
ки за обзавеждане на готови обекти, земеделско
производство (земеделие), информационна и
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Атанас Любенов Александров, който
го управлява и представлява.
9313
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XII.2007 г. по ф.д. № 5906/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еврика“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Вла
дислав Варненчик, бл. 309, вх. 6, ет. 7, ап. 104, с
предмет на дейност: търговска дейност на едро и
дребно, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, хранител
но-вкусова дейност – производство и продажба
на хранителни продукти и сладкарски изделия,
производство и продажба на хранителни и други
продукти, транспортна дейност и услуги, такси
метрова дейност, превоз на пътници, товари и
други, международна и вътрешна транспортна,
посредничество, представителство, експлоатация
на магазини и заведения за обществено хранене,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
банкови и валутни сделки, менителници, записи
на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, маркетингови и консултантски ус
луги, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
реклами, производство на стоки и услуги, услуги
в областта на бита, промишлеността и селско
то стопанство, всякаква незабранена от закона
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дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Илиян Аврамов Аврамов,
който го управлява и представлява.
9314
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5831/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Юлис 007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I
№ 33, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, строеж и об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление на недвижими имоти, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, туристическа дейност, туропера
торска дейност и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на
допълнителни туристически услуги, спедиторска
дейност, рекламна дейност, счетоводни услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионна и лизингова дейност, инвестиране,
строителство и строително-ремонтна дейност, кон
султантски услуги, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Кевин Реймон
Мишел Сала и Сезар Филип Алексис Ванименю
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9315
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6221/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Проинтегра“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 143, вх. 3, ап. 31, с предмет на дей
ност: разработка на софтуер, външна и вътрешна
търговия, реекспорт, бартерни и комисионни
сделки, посредническа и маркетингова дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, ре
монтна, монтажна и сервизна дейност, превоз
на пътници и товари, производствена дейност,
строителна дейност, спедиционна, рекламна,
информационна, инженерингова дейност, сделки
с интелектуална собственост, издателска и пе
чатна дейност, консултантска дейност, софтуерна
дейност, счетоводни, технически и комуналнобитови услуги за физически и юридичеки лица,
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Кольо Цанев Несторов, който го управлява и
представлява.
9316
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6245/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мира стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 35, вх. 5, ет. 6, ап. 111, с пред
мет на дейност: фризьорски услуги, козметични
услуги, масажи, педикюр, маникюр, епилация,
туроператорска и туристическа агентска дейност
(след лиценз), ресторантьорство и хотелиерство,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, рекламни и информационни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна и складова дейност, продажба на
стоки от собствено производство, внос, износ и
реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Мирела Владимирова
Дишлянова, която го управлява и представлява.
9317
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1898/2004 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „БГМ
Ком“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ул.
Халил Ефенди 4, вх. А, ет. 3, офис 1.
9318
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6495/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Мери текс ММ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Велико Христов 34, с предмет на дейност: тър
говия с платове, производство на спално бельо,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция в страната и в
чужбина, производство и търговия със стоки и
услуги в страната и в чужбина, транспорт, туризъм,
туроператорство, хотелиерство и ресторантьор
ство, рекламна дйност, проучване, проектиране,
строително-монтажни и строително-ремонтни
работи, търговия с недвижими имоти, обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
придобиване на вещни права върху недвижими
имоти, разработване, прилагане и производство
на технологии, съоръжения, програмни продук
ти, нови материали и технологично оборудване,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, насочване, подпомагане и
управление на местни и чуждестранни инвестиции
в стопанската сфера, реализация на екологични
проекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Мерал Мустафа Мурад и Мурад
Мустафа Мурад и се управлява и представлява
от Мерал Мустафа Мурад.
9319
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6138/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества дружество с ограни
чена отговорност „Гардения Прима“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Провадия, кв.
Север, бл. 1, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност:
изкупуване и търговия с вторични суровини,
строително-ремонтни дейности, покупка на стоки
и други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на продукция с цел продажба, търговско пред
ставителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална соб
ственост, хотелиерски, туристически услуги след
лиценз, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж и обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Галин Георгиев Георгиев и Даниел
Йорданов Атанасов и се управлява и представлява
от Галин Георгиев Георгиев.
9320
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 6225/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Сейн Джордж“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Малинов 8, ап. 1, с предмет на дей
ност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна дейност, комплексни услуги по про
учване, проектиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност, внос,
износ, реекспортни, бартерни и друга външнотър
говска дейност, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, представителство и агент
ство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионна, лизингова и
инвеститорска дейност, услуги на физически и
юридически лица, реализиране на целия предмет
на дейност в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 10 000 лв., със съдружници Георгиос
Аристотелус, Георгиос Ефтимиу, Андреас Яннако
пулос, Пантелакис Мойсеос, Иаковос Христодулу,
Теодорос Теодору, Константис Ттофи Г Михалис
Михаил, Кириакос Кунтуридис, Спирос Кунтури
дис, Андреас Кунтуридис и Христакис Кунтири
дис и се управлява и представлява от Георгиос
Аристотелус, Андреас Яннакопулос, Пантелакис
Мойсеос, Иаковос Христодулу, Теодорос Теодору,
Константис Ттофи Г Михалис Михаил, Кири
акос Кунтуридис, Спирос Кунтуридис, Андреас
Кунтуридис и Христакис Кунтуридис заедно и
поотделно.
9321
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6224/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Айтикон БГ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Ружа 10, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: компютърни систе
ми, сървъри и принтери, сигнално-охранителна
дейност, Джи Пи Ес системи, видеонаблюдение,
системи за контрол на достъпа, всички видове
електроуслуги, ел. окабеляване, покупко-продаж
ба на недвижими имоти, строителна дейност,
комлексни услуги по проучване, проектиране и
изграждане на жилищни и промишлени обекти,
търговска дейност, внос и износ, реекспортни,
бартерни и друга външнотърговска дейност, хо
телиерска, ресторантьорска и туристическа дей
ност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, лизингова и инвеститорска дейност,
услуги на физически и юридически лица, реали
зиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5400 лв.,
със съдружници Димитър Димитров Димитров,
Александър Михайлов Михайлов, Тодор Младе
нов Лилов, Бойко Красимиров Стоянов, Георги
Любомиров Караиванов и Калоян Иванов Кунев.
Дружеството се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9322
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6462/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Н.А.Р.К.
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Варна, ул. Феликс Каниц 50, вх. Б, ет. 7,
ап. 19, с предмет на дейност: транспорт и такси
метрови превози на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствени и наети транспортни
средства, изграждане, поддържане и използване
на обособена да лекосъобщителна подви ж на
мрежа (след лиценз), резервации и продажба на
билети за всички видове транспортни средства
в страната и в чужбина, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, внос и износ,
вътрешно- и външнотърговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица, спедиторска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и
международен туризъм (след лиценз), обработка
и реализация на селскостопанска продукция,
битови услуги, покупка на стоки и други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Румен Колев Русев,
който го управлява и представлява.
9323
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 6326/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Компакт Кар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 227, вх. 7, ет. 3, ап. 224,
с предмет на дейност: вътрешна и външна тър
говия, внос, износ, търговско представителство
и посредничество, производство, преработка и
търговия със селскостопанска и промишлена про
дукция, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм
и туроператорска дейност след лиценз, посред
нически, комисионни, лицензионни, складови и
спедиторски сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, консултантски услуги,
транспортна дейност, сделки с недвижими имо
ти, ремонтно-строителна дейност, ремонт на ел.
уреди, автосервиз, автомивка и др. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Бисеров Йовев и Десислава Валериева Йовева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9324
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6132/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Тогедър“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 68,
вх. В, ет. 5, ап. 57, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и/или продажба
на стоки от собствено производство, търговия
с недвижими имоти, проучване, проектиране и
изпълнение на строителни обекти, консултантска
дейност, маркетингови, лизингови и комисионни
услуги, търговско представителство, посредни
чество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чуж
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бина, дизайн, реклама, провеждане на изложби,
панаири и симпозиуми, транспортно-спедиторски
услуги в страната и в чужбина, сделки с инте
лектуална собственост, хотелиерство, ресторан
тьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Вася Данчева Йорданова и Николай
Тодоров Хитов и се управлява и представлява от
Иван Георгиев Сотиров.
9325
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 6229/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Еко – здраве“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Студентска 13, ет. 9, ап. 56, с предмет на дейност:
фитотерапия, рефлексотерапия, провеждане на
семинари, обучения, конференции и конгреси,
покупка на недвижими имоти и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка и строеж на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Златка Ге
оргиева Балашева-Стоянова, Янчо Илиев Янков,
Петко Николаев Златарски, Виолета Недялкова
Златарска и Иванка Радушева Златарска и се
управлява и представлява от Петко Николаев
Златарски.
9326
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 5898/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Людо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, местност
Зеленика 128, с предмет на дейност: хотелиерство
и ресторантьорство, търговия с отпадъци и черни
и цветни метали, търговия на едро и дребно на
стоки и продукция, транспортна дейност, пре
возна, рекламна дейност, почистване на сгради,
домове, офиси, търговско представителство и
посредничество, внос и износ на стоки и услуги,
консултантски и комисионни услуги, търговия
с автомобилни части, горива, масла и грес, ин
формационна, програмна, импресарска дейност,
търговска и производствена дейност, покупка на
стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки с инте
лектуална собственост, откриване на обект за
обществено хранене, производство и реализация
на селскостопанска продукция, строителство и
ремонт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Петър Данков Петров,
който го управлява и представлява.
9327
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1410/2002 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Зла
тито“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с
„внос и износ на благородни метали и скъпоценни
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камъни, изработка, преработка и търговия с тях,
изработка, преработка и ремонт на бижутерийни
и ювелирни изделия от благородни метали и скъ
поценни камъни след съответното разрешение“.
9328
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6405/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мак 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Приселци,
община Аврен, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия с черни и цветни метали, търговия и
преработка на вторични суровини и отпадъци,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
комисионни, превозни и спедиционни сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собстве
ник на капитала Наталия Валериевна Смирнова,
която го управлява и представлява.
9329
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 491/2005 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Фууд
проджект драйв“ – ЕООД: вписва увеличаване
капитала на дружеството от 5000 лв. на 891 000 лв.
9330
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 16/2006 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Арди
комерс“ – ЕООД: за л и ча ва кат о еднол и чен
собственик и управител Деян Мариев Станев;
вписва като съдружници Тодор Тодоров Радев
и Тодорка Миткова Радева; вписва промяна в
наименованието – „Арди комерс“ – ООД; впис
ва като управител Тодор Тодоров Радев; вписва
нов адрес на управление – ул. Михаил Колони
23, ет. 1, ап. 2.
9331
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6371/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Комити“ – ООД, със седалище и ад
рес на управление Варна, ж.к. Възраждане – имот
144Б, с предмет на дейност: търговско представи
телство и посредничество, комисионни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, промишлено и гражданско
строителство, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено
производство, туристическа дейност – туропера
торска дейност и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне
на допълнителни туристически услуги, туристи
чески транспорт, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Петров Тодоров
и Мария Йорданова Йорданова и се управлява и
представлява от Емил Петров Тодоров.
9332
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 1970/99 вписа в регистъ
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ра за търговски дружества промени за „Нико
транс“ – ООД: заличава като съдружник „Транс
триумф АВ“ – ООД (универсален правоприемник
на „Транстриумф холдинг“ – АД); вписва промяна
в наименованието – „Никотранс“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
9333
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2532/2005 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Шафт“ – ЕООД: заличава като седалище Вар
на; вписва ново седалище и адрес на управле
ние – с. Тополи, ул. Георги Градев 4; вписва нов
учредителен акт.
9334
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6366/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ефромил 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Сливница 10, ет. 2, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
строителни, строително-ремонтни и проектантски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след
получаване на лиценз), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спе
диционни и превозни сделки и услуги, рекламни и
информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Филка Зла
тева Колева, която го управлява и представлява.
9335
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6280/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Боко – И“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Обзор
8, с предмет на дейност: фризьорски и козметични
услуги, ремонтна дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, вътрешна и външна
търговия, транспортна дейност – таксиметрови
превози на пътници и товари в страната и в
чужбина, сделки с недвижими имоти, наемни
отношения, търговско представителство и посред
ничество, проектантска, строително-ремонтна
дейност, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, комисионни и
спедиционни сделки, производство и реализация
на селскостопанска продукция, морска и сървейска
дейност, агентиране и брокераж. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Илия Йорданов Атанасов, който го управлява и
представлява.
9336
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6215/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Борекс трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
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Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 3, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов
ска дейност със стоки от всякакъв вид, импорт,
реекспорт, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
рекламна дейност, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
производство и реализация на промишлени стоки
и стоки за бита, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, проектиране, строително-ремонтни и
строително-монтажни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Петя Георгиева Пенчева, която го управлява и
представлява.
9337
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6338/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Риви“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Провадия,
ул. Св. св. Кирил и Методий 80, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
със стоки от всякакъв вид, импорт, експорт и
реекспорт, спедиционна и складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
рекламна дейност, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
производство и реализация на промишлени стоки
и стоки за бита, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, проектиране, строително-ремонтни и
строително-монтажни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Румен Петров Петров, който го управлява и
представлява.
9338
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6226/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лиана 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Малинов 8, ап. 1, с предмет на дей
ност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна дейност, комплексни услуги по про
учване, проектиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност, внос,
износ, реекспортни, бартерни и други външнотър
говски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, представителство и агент
ство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионна, лизингова и
инвеститорска дейност, услуги на физически и
юридически лица, реализиране на целия предмет
на дейност в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капи
тала Йоаннис Каруллас, който го управлява и
представлява.
9339
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 2936/96 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „СГС“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – ул. Княз Ба
тенберг 6, ет. 2.
9340
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 4265/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Спект“ – ООД: вписва като съдружник Глеб
Игоревич Долган.
9341
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6437/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Комтек България“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Варна, ЗПЗ, бул.
Атанас Москов 20, с предмет на дейност: внос
и износ, производство, дистрибуция и отдаване
под наем на електрически и електронни продукти
и компоненти и предоставяне на свързаните с
това услуги и извършване на услуги по обработка
на данни, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, външнои вътрешнотърговска дейност с всички видове
стоки, разрешени от закона, комисионна, спеди
ционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Стела
Павлова Андреева, Клаудиу Даниел Сомоди и
Карол Кайнан и се управлява и представлява
от Стела Павлова Андреева и Клаудиу Даниел
Сомоди заедно и поотделно.
9342
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 6294/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Ей Джей пропърти
сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Варна, ул. Княз Александър Батенберг
10, 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, про
грамни, импресарски сделки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, търговия с всякакви стоки в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Алан Джордж Сми и
Алисън Джоан Сми и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
9343
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 6076/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Емоция“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Гоце Делчев 13,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с промишлени стоки, селскостопанска
продукция, хранителни стоки, цигари, алкохол, ри
боловни принадлежности, машини, съоръжения,
стоки за бита, козметични продукти, автомобили,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
и туристическа агентска дейност, производство на
селскостопанска продукция, хранителни стоки,
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машини, съоръжения, стоки за бита, промишлени
стоки, разработка на софтуер, сделки с интелек
туална собственост, изследователска дейност,
външноикономическа дейност, внос, износ, пред
ставителство и посредничество на физически и
юридически лица, вкл. в чужбина, проектиране,
строеж, покупка, обзавеждане и ремонт на не
движими имоти, продажба, посредничество при
разпоредителни сделки и наемане на недвижими
имоти, консултации, маркетинг, мениджмънт,
управление на недвижими имоти, консултации
в областта на застраховането, транспорт и спе
диция, информационна, рекламна, издателска и
печатарска дейност, организиране на курсове за
квалификация и преквалификация, техническо
обслужване и ремонт на МПС, изработка и про
дажба на метали и метални изделия, козметични,
фризьорски и шивашки услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Нико
лов Сталев и Детелина Борисова Карадалийска
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9344
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 6087/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виолин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Струга 27, ет. 9, ап. 167, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекс
порт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхране
ние и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, покупка
на стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на стоки
или други вещи с цел да ги препродаде в пър
воначален, преработен или обработен вид, внос
и износ, реекспорт, търговско представителство
и посредничество, складови сделки, стоков кон
трол, ресторантьорство, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, производство на
филми, видео- и звукозаписи по надлежния ред,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество при про
дажба на недвижими имоти, търговска дейност
в страната и в чужбина, охрана на обществения
ред (след надлежно разрешение), лизинг. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Стоян Николов Стоянов, който го
управлява и представлява.
9345
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 6089/2007 вписа в ре
гистъра за търговски дружества „Бионик Бълга
рия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Аксаково, ул. М. Палаузов 48, с предмет на
дейност: предприемаческа и строителна дейност,
проектиране и изграждане на жилищни обекти,
офиси, магазини и ателиета, консултации във
връзка с издаването на необходимите разрешения
за строеж и самото проектиране и изграждане на
обектите, осъществяване на инвеститорски надзор,
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туристическа дейност – хотелиерство, ресторан
тьорство, туроператорска дейност, туристическа
агентска дейност, всяка от тях след съответното
лицензиране, организиране и развитие на спортна
дейност и услуги, производство и реализация на
селскостопанска продукция и нейни производни,
търговско представителство и посредничество,
ловно-рибарска дейност и услуги, транспортна
дейност в страната и в чужбина, разкриване
и експлоатация на магазини, посредническа
дейност при информиране и наемане на работа
в страната и в чужбина, комисионна дейност,
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна и спедиторска дейност, преводаче
ски, копирни, информационни, инженерингови и
битови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Никос Якову, който
го управлява и представлява.
9346
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 6398/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Миро 08“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, с пред
мет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, търговско представителство и по
средничество, реклама и фотография, покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация
на селскостопанска продукция, производство
на стоки с цел продажба, услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство,
т ранспортна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Анатолий
Михайлович Кирко и Галина Андреевна Бобрик
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9347
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 6176/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества „Даниеллс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Дебър 1, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, реклама и
фотография, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, производство на стоки с цел продаж
ба, услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, транспортна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Анджела Илейн Дигън и Дейвид
Чарлс Дигън и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9348
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 5355/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Екбатан кънстракшън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Неофит Бозвели 30, ет. 4, ап. 15, с предмет на
дейност: експорт-импортна търговия, строител
но-монтажна, ремонтна и проектантска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел продаж
ба в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионна, складова, лизингова дейност
и услуги, посреднически услуги, маркетингова
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Маджид Сарлак Мостафа и Фариба
Джорехани Ахмад и се управлява и преставлява
от Маджид Сарлак Мостафа.
9349
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше
ние от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6271/2007 впи
са в регистъра за търговски дружества едно
лично дру жество с ог раничена отговорност
„Ками – 2008 – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Карамфил 38, с предмет
на дейност: търговия, строителство, вътрешна
и международна транспортна и таксиметрова
дейност за превоз на пътници и товари, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всички видове услуги за населението, производ
ство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иван Благоев Драгнев, който го управлява и
представлява.
9350
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше
ние от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6269/2007 впи
са в регистъра за търговски дружества едно
лично дру жество с ог раничена отговорност
„Ками – 2008 – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Карамфил 38, с предмет
на дейност: търговия, строителство, вътрешна
и международна транспортна и таксиметрова
дейност за превоз на пътници и товари, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всички видове услуги за населението, производ
ство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иван Благоев Драгнев, който го управлява и
представлява.
9351
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 5968/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вестак“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Страхил
войвода 49, с предмет на дейност: администра
тивни, информационни и консултантски услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
превозни сделки, складови сделки, търговска
дейност в страната и в чужбина, търговско пред
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ставителство и посредничество, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, ресторантьорство, рекламни, програмни,
както и други дейности, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Венко Йорданов Илиев, който го управлява и
представлява.
9352
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6303/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Пийт Придъл
ентърпрайсис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Стефан Стамболов 8,
ет. 1, офис 10, с предмет на дейност: придобиване,
управление и продажба на недвижими имоти,
търговия в страната и в чужбина, строителна,
инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Питър Придъл, който го управлява
и представлява.
9353
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6434/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Инсайдър“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Начо
Начев 6, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: покуп
ка 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 собстве
ност, хотелиерски, туристически, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, внос и
търговия с козметични и парфюмерийни изделия,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, внос и
износ на нехранителни стоки, рекламно-издател
ска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Анна Владимирова
Владимирова, която го управлява и представлява.
9354
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 3480/2007 вписа в регистъра
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Галиопо
лис – Стойка Събева“ и „Краси 62 – Красимир
Събев“ на „Галиополис“ – ООД.
9355
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 6127/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пласт
комфорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 3, ет. 8,
ап. 47, с предмет на дейност: покупки на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер
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ски, туристически, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, внос и търговия
с козметични и парфюмерийни изделия, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизингови сделки, внос и износ
на нехранителни стоки, рекламно-издателска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Стелян Христов Тодоров,
който го управлява и представлява.
9356
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 6441/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
д ру жес т во с ог ра ни чена о т г оворнос т „ Арх.
Строй – Гарант“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цар Асен 27, ет. 2, ап. 3,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, проектиране, строителство,
строително-ремонтни и строително-монтажни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, като
всички дейности, които изискват лиценз, ще бъдат
упражнявани след лицензиране. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Панчо Иванов Койчев, който го управлява и
представлява.
9357
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6288/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Нике – Дасте
ма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Кюстенджа 12, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина,
външноикономическа дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, складова, консултантска, пласментна,
рекламна, маркетингова, комисионна, лизингова,
импресарска, сервизна, ремонтна и селскосто
панска дейност, търговско представителство и
посредничество, агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
търговия на едро и дребно с потребителски
стоки, производство на стоки с цел продажба,
транспортна, спедиторска, хотелиерска, ресторан
тьорска, туристическа дейност (след съответно
разрешение), внос, износ и търговия с леки и
товарни автомобили и резервни части за тях (след
съответно разрешение), сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Николина Захариева
Димова, която го управлява и представлява.
9358
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2626/98 вписа в регистъра
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за търговски дружества промени за „Бар“ – ООД:
заличава като прокурист Емил Асенов Емилов;
вписва като такъв Калоян Йорданов Благоев.
9359
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6479/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества „Ивикс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Добри Войников 5, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, туризъм и
транспорт в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 20 000 лв., със собственик на капи
тала „Прима комерс“ – ООД, и се управлява и
представлява от Ивелин Ганчев Димов.
9360
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 3943/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Денис 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Симеон I № 1, ет. 2, с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на търговски
те и приватизационни сделки, консултации на
холдингови и инвестиционни дружества (след
лиценз), неуниверсални пощенски услуги в стра
ната и в чужбина (след лиценз), транспортни
услуги – превоз на пътници и стоки по шосе, жп,
въздух и вода със собствени и наети транспортни
средства и единици, таксиметрови услуги, рента-кар, внос, продажба и препродажба на леки
и товарни автомобили, автосалони и отдаване
на МПС под наем, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, туристически, рекламни,
информационни, импресарски, туроператорски
услуги (след лиценз). Дружеството е с капитал
954 050 лв., със собственик на капитала Гюлтен
Караджагил и се управлява и представлява от
Анита Александрова Ангелова.
9361
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 6149/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Дирос строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 22, вх. 16, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: строителна и строителномонтажна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, сделки с недвижими имоти, транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и
международен туризъм с лиценз, търговско пред
ставителство и посредничество в страната и в
чужбина, маркетингови проучвания в страната и
в чужбина, производство, обработка и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени и
хранителни стоки, производство, сервиз и под
дръжка на домакинска и промишлена техника,
вкл. електроника, софтуерно и хардуерно об
служване, проектантска дейност, битови услуги
за гражданите, автосервизна дейност, отдаване
на автомобили под наем, корабостроителна и
кораборемонтна дейност, шипшандърска дейност
и корабно агентиране, импресарска дейност,
организиране на курсове и школи, преводни
услуги, производство и реализация на аудио- и
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видеоносители по надлежния ред. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Желязков Димитров и Росен Желязков Димитров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9362
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 4510/2006 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Ной
7“ – ООД: заличава като съдружник и управи
тел Арутюн Мишаевич Овсепян; вписва като
съдружник Рубен Карапетович Лалаян; вписва
нов адрес на управление – местност Евксиноград,
ул. Първа 24, ап. 23.
9363
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 4648/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Тера гид“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Албена Иванова Кръстева; вписва
промяна в наименованието: „Тера гид“ – ЕООД.
9364
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 5585/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества дружество с огра
ничена отговорност „ХХХ инвестмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Велико Христов 37, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност,
организиране на забавни и развлекателни игри,
проектиране и строителство на жилищни и
промишлени обекти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Харалампос Манендзос,
Хараламбос Плутарху и Хараламбос Хараламбус
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9365
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 5583/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рафаил
А ггелос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско пред
ставителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякакъв друг
вид търговски сделки, незабранени със закон.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Тасос Георгиу, който го управлява
и представлява.
9366
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 5582/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Андреас
Ксурупас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско пред
ставителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Андреас
Ксурупас, който го управлява и представлява.
9367
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2335/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„БПМ кар“ – ООД: вписва ново наименова
ние – „Аутоварна“ – ООД; вписва нов адрес на
управление – бул. Сливница 181Б.
9368
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 6425/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ей Ви Ен
кънсалтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Каймакчалан 10, ет. 4,
ап. 15, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, извършване на туристически услуги,
туроператорска агентска дейност след лиценз,
спортно-развлекателна и анимационна дейност,
екскурзии в страната и в чужбина, търговска,
посредническа и комисионерска дейност, търговия
на едро и дребно, производство и продажба на
стоки, сувенири и услуги, производство и про
дажба на селскостопанска продукция, импорт,
експорт, реекспорт, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, посредническа дейност
по информиране и наемане на работа на моря
ци – след разрешение, яхтинг и навигационни
услуги, рекламна дейност, маркетинг, сделки с
интелектуална собственост, строителна и инвес
титорска дейност в строителството и транспортни
услуги – превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Венелин Боянов Колев,
който го управлява и представлява.
9369
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 6356/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Амакс БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Соф
роний Врачански 6, ет. 2, офис 2, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска и експертна дейност, търговско
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представителство и посредничество, маркетинг и
мениджмънт услуги, посредничество при сделки с
недвижими имоти, търговска реализация на вся
какви стоки, незабранени със закон, комисионни
и лизингови сделки, строителна и ремонтна дей
ност, транспортна дейност, туристическа дейност
след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство,
покупка и управление на недвижими имоти и
други дейности, разрешени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Виталий
Вячеславович Ботонкин и Светлана Семеновна
Ботонкина и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
9370
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2251/2007 вписа в ре
гистъра за търговски дружества промени за „Би
Джи хът“ – ООД: вписва като съдружник Иван
Шляхецкий.
9371
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 3432/2005 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Хепи
енд – 2005“ – ЕООД: вписва като съдружник
Коста Стоянов Костов и Венелина Иванова Пет
кова; вписва промяна в наименованието „Хепи
енд – 2 – 5“ – ООД.
9372
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 2084/2005 вписа в регис
търа за търговски дружества промени за „Си Ай
Си“ – ООД: заличава като съдружници Симеон
Атанасов Щерев и Илийчо Кирчов Алеков; вписва
промяна в наименованието – „Си Ай Си“ – ЕООД,
с едноличен собственик и управител Светослав
Петров Аврамов.
9373
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 2434/90 за
политическа партия с наименование „Български
демократически форум“: вписва Устав, изменен
на деветия редовен конгрес на партията, проведен
на 3.07.2010 г., представляващ неразделна част
от решението; заличава вписания Национален
съвет; вписва нов Национален съвет от 51 члено
ве – национална квота – 20 членове, и регионална
квота – 31 членове (съгласно приложен списък);
заличава вписаното Централно ръководство;
вписва ново Централно ръководство в състав: 1.
председател: Жаклин Ваклуш Толева; 2. Централ
но ръководство: заместник-председател: Лилия
Ангелова Вълкова; организационен секретар:
Тодор Василев Иванов; членове: Георги Асенов
Велчев, Пенчо Василев Дреновски, Петър Ива
нов Васев, Петър Методиев Николов, Иво Илиев
Касабов, Асен Петров Величков; 3. Централна
контролно-ревизионна комисия: председател: Лю
бомир Иванов Димитров; членове: Алеко Петков
Христов, Марина Георгиева Петрова, Любомир
Атанасов Пелинков, Стефан Ангелов Караджов;
политическа партия „Български демократически
форум“ се представлява от председателя Жаклин
Ваклуш Толева; вписва седалище и адрес на уп
равление: София, бул. Витоша 18.
2156
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10. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска асоциация на производителите и износи
телите на облекло и текстил“ (БАПИОТ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 19.03.2011 г. в
10 ч. в гр. Правец, хотел „РИУ Правец“, при след
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
през 2010 г. и на план за дейността през 2011 г.;
проекторешение: ОС приема отчета за дейността
през 2010 г. и плана за дейността през 2011 г.;
2. представяне на новите членове на БАПИОТ,
приети през 2010 г.; 3. промени в устава относно
органа, компетентен да взема решения за член
ския внос в сдружението; проекторешение: ОС
извършва промени в устава по предложение на
УС; 4. разни. Поканват се членовете на БАПИОТ
или техни упълномощени в съответствие с устава
на сдружението представители да присъстват
на събранието. Регистрацията ще започне на
определения за заседанието ден от 9,30 ч. и ще
приключи в 10 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на членовете в офиса на БА
ПИОТ. При липса на кворум събранието ще се
състои при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ същия
ден един час по-късно, при същия дневен ред и
на същото място.
2246
2. – Управителният съвет на Асоциацията
на училищата по ресторантьорство и хотелиер
ство в България – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно
събрание на асоциацията на 25.03.2011 г. в 11 ч.
в София, Софийска професионална гимназия
по туризъм, при следния дневен ред: 1. отче
тен доклад за дейността на АУРХБ за периода
2007 – 2010 г.; 2. отчетен доклад на контролния
съвет за финансовото състояние на асоциацията;
3. предложения за промени в устава на АУРХБ;
4. предложения за нов управителен и контролен
съвет; 5. избор на нов управителен и контролен
съвет; 6. приемане на план за работа на АУРХБ
за следващия отчетен период.
2244
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Италианска търговска ка
мара в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 30.03.2011 г. в 17 ч. в София,
„Каза Сицилия България“, ул. Ангел Кънчев 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет за дейността за 2010 г.; 2. прие
мане на програма за дейността и проектобюджет
на камарата за 2011 г.; 3. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет за 2010 г.; 4.
констатиране приемането на нови членове и
отпадане на членове на камарата поради непла
щане на членски внос; 5. приемане на изменения
и допълнения на устава; 6. промяна в броя и в
състава на членовете на управителния съвет; ос
вобождаване и избор на нови членове; 7. промяна
в състава на контролния съвет; освобождаване
и избор на нови членове; 8. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Материалите във връзка със
свикването и провеждането на общото събрание се
предоставят на всеки член при поискване от УС.
2170
11. – Управителният съвет на сдружение
„Каритас“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 12, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 2.04.2011 г. в 11 ч. в сградата на
Католическата апостолическа екзархия, София,
ул. Люлин планина 5, при следния дневен ред:
1. изслушване, дискусия и приемане отчетите на
управителния съвет и на изпълнителния дирек
тор; 2. обсъждане и приемане на работен план
за 2011 г.; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на „Каритас“, София, включително и
отпадане на задължението за обнародване на
поканата за свикване на общо събрание; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при съ
щия дневен ред независимо от броя на явилите
се делегати. Писмените материали, свързани с
дневния ред, са предоставени на разположение
при съответния енорийски отговорник.
2179
1. – Управителният съвет на Клуб по художест
вена гимнастика „Левски – Триадица“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 37, ал. 1,
т. 2 от устава на клуба свиква общо събрание
на клуба на 08.04.2011 г. в 17 ч. в седалището в
София, 47 СОУ, ул. Димитър Манов 18, зала по
художествена гимнастика, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и финансите на клуба
за 2006 – 2010 г.; 2. приемане бюджет на клуба
за 2011 г.; 3. приемане на изменен и допълнен
устав на клуба; 4. избор на ръководни органи;
5. приемане на план за дейността за 2011 г.; 6.
приемане на решение за членство в други ор
ганизации. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Ма
териалите за събранието са на разположение в
седалището на клуба.
2129
3. – Управителният съвет на Българската
асоциация на микропредприятията (БАМ), Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 11.04.2011 г. в 18 ч. в София,
бул. Дондуков 11, ет. 2, в офиса на БАМ, при
следния дневен ред: 1. отчет за изтеклата годи
на; 2. промяна в устава на БАМ; 3. промяна на
състава на управителния съвет на БАМ; 4. разни.
2128
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Левски – Елит“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдру
жението на 14.04.2011 г. в 10 ч. в София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 101, вх. А, ап. 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане на годишния отчет за дейността на
сдружението през 2010 г. и одобряване на годиш
ните счетоводни баланси, заверени от дипломи
ран експерт-счетоводител; проект на решение:
ОС взема решение за приемане на годишния
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отчет за дейността на сдружението през 2010 г.
и одобряване на годишните счетоводни баланси,
заверени от дипломиран експерт-счетоводител;
2. вземане на решение за приемане на годишния
отчет за дейността на управителния съвет през
2010 г.; проект на решение: ОС взема решение
за приемане на годишния отчет за дейността на
управителния съвет през 2010 г.; 3. вземане на
решение за промяна в състава на управителния
съвет на сдружението; проект на решение: ОС
взема решение за промяна в състава на управител
ния съвет на сдружението; 4. вземане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; проект на
решение: ОС взема решение за освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
на сдружението; 5. приемане на план-програма
за 2011 г.; проект на решение: ОС взема решение
за приемане на план-програма за 2011 г.; 6. при
емане на бюджета за 2011 г.; проект на решение:
ОС взема решение за приемане на бюджета за
2011 г.; 7. други. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управле
ние на сдружението в София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучер 101, вх. А, ап. 3. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на съ
щото място и при същия дневен ред независимо
от кворума.
2109
23. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Асоциация на вносителите на автомобили“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.04.2011 г. в 10 ч.
в седалището и адреса на управление на сдру
жението в София 1407, бул. Джейм Баучер 76, в
зала „София“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на Асоциацията на вносителите на
автомобили през 2010 г.; 2. отчет на приходите и
разходите през 2010 г. и приемане на счетоводния
баланс за 2011 г.; 3. освобождаване на членовете
на изпълнителния съвет поради изтичане на
мандата; избор на нови членове на изпълнител
ния съвет; 4. разни. Всички членове на АВА са
поканени да присъстват лично, в качеството си
на управители на фирмите, чрез упълномощени
представители или чрез лица, упълномощени с
писмено нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно.
2146
3. – Управителният съвет на сдружение „Хоме
опатично общество“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 16.04.2011 г. в 17 ч. в София, бул.
Климент Охридски 10, в сградата на Лесотехни
ческия университет, при следния дневен ред: 1
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.;
2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на план
за дейността през 2011 г.; 4. приемане на бюджет
за 2011 г.; 5. приемане на нови членове; 6. избор
на нова етична комисия; 7. приемане на проме
ни в Етичния кодекс. Регистрацията започва в
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17 ч. 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.
Материалите по дневния ред са на разположе
ние на членовете в седалището на сдружението.
Поканват се да присъстват всички членове на
сдружението.
2127
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по кен
до“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.04.2011 г. в 11 ч. в София,
ж.к. Младост 1, 10-о СОУ „Теодор Траянов“,
физкултурен салон, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен финансов отчет за 2010 г.;
2. приемане на бюджет за 2011 г.; 3. приемане на
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.; 4.
разглеждане на въпроса за изключване членове
на сдружението; 5. разглеждане на въпроса за
приемане на нови членове на сдружението; 6.
избор на нов управителен съвет; 7. разни.
2181
27. – Управителният съвет на сдружение „Ин
ститут на дипломираните финансови консултан
ти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 21.04.2011 г. в
18 ч. в София, ул. Постоянство 67Б, Бизнес център
„Златен лев“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността за изтеклата
2010 г.; 2. приемане на годишен финансов и сче
товоден отчет за 2010 г.; 3. приемане на насоки
за дейността на сдружението за 2011 – 2012 г.; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали във
връзка с дневния ред се намират на разположение
в седалището на сдружението.
2166
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кендо мусо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.04.2011 г в 19 ч. в София, ж. к. Младост 1,
10-о СОУ „Теодор Траянов“, физкултурен салон,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет за 2010 г.; 2. приемане на бюджет
за 2011 г.; 3. приемане на отчет за дейността на
сдружението за 2010 г.; 4. разни.
2180
25. – Управителният съвет на Българската
национална федерация по Муайтай (БНМТФ),
Българска Муай Тай федерация (БМТФ), на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на организацията на 07.05.2011 г. в
14 ч. в главния офис на ВИА Груп – София, бул.
Арсеналски 11, при следния дневен ред: 1. годи
шен отчет за дейността на БНМТФ – БМТФ за
2010 г.; 2. промяна на членовете на УС; 3. избор
на президент на БНМТФ – БМТФ; 4. приемане
на спортен календар за 2011 г. и определяне на
домакините; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание.
2147
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10. – Управителният съвет на Българската
федерация по ловна стрелба (БФЛС), София,
на основание чл. 17, т. 2 от своя устав и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на 12.05.2011 г.
в 10 ч. в заседателната зала на Министерството
на физическото възпитание и спорта в София,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дей
ността на БФЛС през отчетния период и насоки
за работа през 2011/12 г.; 2. приемане на отчета
по изпълнение на финансовия план на БФЛС
за 2009/10 г.; 3. приемане на финансов план на
БФЛС за 2011 г.; 4. приемане на спортен кален
дар на БФЛС за 2011 г.; 5. промени в устава на
федерацията. Управителният съвет на БФЛС кани
представителите на ловно-стрелковите клубове,
членове на БФЛС, да вземат участие в работата
на събранието.
2145
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Ловно-рибарско дружество „Орел“, Етрополе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 16.04.2011 г. в 10 ч. в малкия
салон на читалище „Тодор Пеев“ в Етрополе, пл.
Централен, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 2. отчет на
КС за 2010 г.; 3. приемане на бюджета за 2011 г.;
4. промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място един час по-късно и при същия дневен ред
независимо от боря на присъстващите членове.
2108
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен спорт и аварийно-спасителна дей
ност – Кърджали 160“ на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.03.2011 г.
в 16 ч. в Кърджали, ул. Георги Кондолов 26, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване на управителния
съвет поради изтичане на мандата му; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. промяна на адреса
на управление; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2245
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детелина – 2007“, гр. Лозни
ца, област Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 09.05.2011 г. в 10 ч. в
заседателната зала на общинската администрация,
гр. Лозница, ул. Васил Левски 6, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението
и годишен счетоводен отчет за 2010 г.; 2. осво
бождаване на членове от управителния съвет; 3.
обсъждане и приемане на план за дейността на
сдружението и приемане на бюджет за 2011 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч.
същия ден, на същото място и при същия дне
вен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
2182
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Киноложко сдружение – Плов
див“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 09.04.2011 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Хан Аспарух 7, със следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през 2010 г.; 2. финан
сов отчет за 2010 г.; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 4. промени
в устава на Киноложко сдружение – Пловдив; 5.
избор на управителен съвет на сдружението; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 09.04.2011 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2165
7. – Управителният съвет на Общинско пче
ларско сдружение „Акация – 1899“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на 14.05.2011 г. в 10 ч. в
клуба на сдружението – ул. Весела 31, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет;
3. промяна на устава на ОПС „Акация – 1899“,
Пловдив; 4. избор на нов управителен съвет и
контролен съвет.
2183
61. – Управителният съвет на Дружеството за
разпространение на знания – Разград, на основа
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.03.2011 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в
Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 10 (средношколско
общежитие, стая 115), при следния дневен ред:
1. приемане отчета за дейността на дружеството
за периода януари – декември 2010 г.; 2. отчет
на финансово-контролната комисия; 3. приемане
финансовия отчет за 2010 г. и бюджета за 2011 г.;
4. приемане плана за работа на дружеството
през 2011 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2184
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10. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество – Търговище“, Търговище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо отчетно-изборно събрание на 20.05.2011 г. в
10 ч. в зала 113 в Дома на техниката в Търгови
ще при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на сдружението за 2010 г.; 2. доклад на
ревизионната комисия за финансовото състояние
и приемане на бюджет на сдружението за 2011 г.;
3. освобождаване на председателя на сдружението;
4. избор на нов член на управителния съвет на
сдружението; 5. избор на председател на сдруже
нието; 6. разни.
2185
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Асоциация
на научно-приложни изследвания“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 08.04.2011 г. в 14 ч. в Шумен, ул. Ахчар 7, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за изминалия период; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия за дейността
през отчетния период; 3. избор на ново ръковод
ство на сдружението.
2110
7. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Слава – Севар“, с. Севар, община Кубрат, област
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва
годишно отчетно-изборно събрание на клуба на
11.04.2011 г. в 17 ч. в сградата на читалището при
следния дневен ред: 1. отчет за организационното
и финансовото състояние на клуба и дейността
на УС и КС; 2. промяна в ръководството на УС
и КС на клуба; 3. промяна в устава на ФК „Сла
ва – Севар“; 4. организационни. Присъствието на
всички членове и фенове на ФК „Слава – Севар“
е желателно.
2186
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