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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 14 август 2009 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 278 за освобождаване на Драговест Горанов Горанов от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи,
Република Индия, и за назначаване на
Борислав Кирилов Костов – извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Република Индия и в Демократична социалистическа република
Шри Ланка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия

1

 Указ № 284 за насрочване на частичен
избор за кмет на община Дулово, област Силистра, на 24 октомври 2009 г.

2

 Указ № 285 за насрочване на частичен избор за кмет на район „Източен“,
община Пловдив, област Пловдив, на
24 октомври 2009 г.

2

 Указ № 286 за прекратяване предсрочно пълномощията на Петко Гаврилов
Сертов като председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

2

 Указ № 287 за назначаване на Цветлин
Йовчев Йовчев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

2

Министерски съвет
 Постановление № 196 от 11 август
2009 г. за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет
за 2009 г.

2

Министерство на труда
и социалната политика
 Спогодба между Република България
и Държавата Израел за социална сигурност

5

Държавна агенция за информационни
технологии и съобщения
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията
12
Министерство на
вътрешните работи
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1015 от 2006 г.
за дисциплината и дисциплинарната
практика в МВР
14

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 278
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Драговест Горанов Горанов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Народна
република Бангладеш със седалище в Делхи,
Република Индия.

2. Назначавам Борислав Кирилов Костов –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия и в Демократична социалистическа република Шри Ланка,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 284
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на община
Дулово, област Силистра, на 24 октомври 2009 г.
Издаден в София на 5 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10171

УКАЗ № 285
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на район
„Източен“, община Пловдив, област Пловдив,
на 24 октомври 2009 г.
Издаден в София на 5 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

УКАЗ № 286
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 4,
т. 1 и ал. 5 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“
П О С ТА Н О В Я В А М :
Прекратявам предсрочно пълномощията на
Петко Гаврилов Сертов като председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Издаден в София на 10 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

УКАЗ № 287
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 1
и 6 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Цветлин Йовчев Йовчев за
председател на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за срок до 1 януари 2013 г.
Издаден в София на 10 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 11 АВГУСТ 2009 Г.

за допълнителни мерки за ограничаване на
нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Разходите по бюджетите на държавни
органи, министерства и ведомства се намаляват
общо с 366 560 233 лв. по съответните бюджети
съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Трансферите от републиканския
бюджет се намаляват общо с 42 321 200 лв.
съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет по пореден
№ 2 от приложение № 7 към чл. 36, ал. 1 от
Постановление № 27 на Министерския съвет от
2009 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 19 и 26 от 2009 г.)
и капиталовите трансфери по пореден № 2.3
от приложението към чл. 1, ал. 2 от Постановление № 11 на Министерския съвет от 2009 г.
за разходване на средствата от резерва за
непредвидени и неотложни разходи в частта
за допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2009 г. (ДВ, бр. 8
от 2009 г.) се намаляват общо с 41 650 000 лв.
съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Препоръчва на първостепенните/
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по самостоятелните бюджети – Висшия съдебен съвет, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна
каса и държавните висши училища, да предприемат необходимите действия за оптимизиране
и ограничаване на разходите си по бюджета
за 2009 г.
(2) Препоръчва на общините да предприемат необходимите действия за оптимизиране
и ограничаване на разходите по бюджетите си
за 2009 г., като ограничат разходите си до размера на собствените си приходи и получените
трансфери от други бюджети, извънбюджетни
сметки и фондове и не допускат натрупване
на просрочени задължения.
Чл. 5. (1) Трансферите от бюджетите на
Министерството на образованието, младежта
и науката и Министерството на отбраната за
държавните висши училища и Българската
академия на науките се намаляват общо с
12 200 205 лв. съгласно приложение № 4.
(2) При наличие на икономии по бюджета на
Министерството на образованието, младежта и
науката могат да се предоставят допълнителни
трансфери за държавните висши училища и за
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Българската академия на науките за компенсиране на намалението по ал. 1 по предложение
на министъра на образованието, младежта и
науката до размера на очакваните икономии.
Чл. 6. (1) Неусвоените към 31 юли 2009 г.
бюджетни кредити по централния бюджет за
2009 г. могат да се разходват в зависимост от
изпълнението на приходите по консолидираната
фискална програма в общ размер до 730 млн лв.,
включително за нелихвените разходи по § 23
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2009 г.
(2) Лимитът по ал. 1 може да се промени
с акт на Министерския съвет по предложение
на министъра на финансите в съответствие с
изпълнението на консолидираната фискална
програма към 30 септември 2009 г.
Чл. 7. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по републиканския бюджет
в 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението да предложат на министъра на
финансите да извърши налагащите се промени
по бюджетите им за 2009 г., включително по
политики и програми.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 1 и 2 в 10-дневен
срок от влизането в сила на постановлението
представят в Министерството на финансите
актуализирано месечно разпределение на
бюджетите/трансферите им за 2009 г., както
и месечно разпределение на проектите по
съответните държавни инвестиционни заеми,
администрирани от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и тези с краен
бенефициент търговски дружества.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да предприемат необходимите
действия за оптимизиране и ограничаване на
разходите по бюджетите си за 2009 г. и да не
допускат натрупване на просрочени задължения.
(3) Министърът на финансите в 20-дневен
срок от обнародването на постановлението да
представи за утвърждаване от Министерския съвет актуализирани разчети на извънбюджетната
сметка на Националния фонд към министъра
на финансите.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните разпоредители с бюджетни кредити и на министъра на финансите.
§ 4. 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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Приложение № 1
към чл. 1
№
по
ред

Наименование

1. Администрация на президента
2. Министерски съвет

Сума
(в лв.)
506 765
3 996 652

3. Министерство на финансите

23 986 730

4. Министерство на външните
работи

13 487 909

5. Министерство на отбраната

65 241 884

6. Министерство на труда и социалната политика

90 519 408

7. Министерство на здравеопазването

43 038 564

8. Министерство на образование- 20 000 000
то, младежта и науката
9. Министерство на културата

6 158 621

10. Министерство на околната среда
и водите

10 000 000

11. Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма

6 619 408

12. Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

5 746 421

13. Министерство на земеделието
и храните

18 764 863

14. Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията

3 135 823

15. Министерство на държавната
администрация и административната реформа

6 664 482

16. Министерство на извънредните
ситуации

13 628 604

17. Държавна агенция „Национална
сигурност“

13 356 889

18. Държавна агенция по горите

8 140 894

19. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия

1 136 337

20. Комисия за защита от дискриминация

243 974

21. Комисия за защита на личните
данни

318 567

22. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

1 365 125

23. Държавна агенция за младежта
и спорта

1 756 364

24. Комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност

536 493
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25. Национална служба за охрана

2 265 857

26. Национална разузнавателна
служба

265 213

27. Омбудсман

336 421
2 390 480

29. Държавна агенция по туризъм

543 905
1 527 208

31. Комисия за финансов надзор
Общо

Приложение № 2
към чл. 2
№
по
ред

Наименование

1. Народно събрание

5 620 995

2. Държавни висши училища

8 794 239

3. Държавни висши военни
училища

1 905 966

4. Българска академия
на науките

1 500 000

Общо

2.

2

3

І.

Българска академия на
науките

1.

– от Министерството на образованието, младежта и
науката

ІІ.

Държавни висши военни
училища

1.

– от Министерството на
образованието, младежта
и науката за:

1.1.

Технически университет
– София

843 449

1.2.

Технически университет
– Варна

266 681

1.3.

Технически университет
– Габрово

185 782

1.4.

Русенски университет
„А. Кънчев“

336 865

1.5.

Университет по хранителни
технологии – Пловдив

129 820

1.6.

Химико-технологичен и
металургичен университет
– София

197 521

1.7.

Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас

136 345

1.8.

Лесотехнически университет
– София

179 487

1.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия
– София

239 769

1.10.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
– София

129 136

1.11.

Университет за национално и
световно стопанство – София

405 588

1.12.

Икономически университет
– Варна

213 510

1.13.

Стопанска академия
„Д. А. Ценов“ – Свищов

186 880

1.14.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

983 876

1.15.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“

285 319

1.16.

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

400 673

42 321 200

Вид и предназначение на разходите

Сума
(в лв.)

1

2

Субсидии от централния бюджет за 1 600 000
вътрешноградски и междуселищни
пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони
по пореден № 2 от приложение
№ 7 към чл. 36, ал. 1 от Постановление № 27 на Министерския
съвет от 2009 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република
България за 2009 г.
Капиталови трансфери на „БДЖ“ 40 050 000
– ЕАД, за доставка на нови и за
модернизация и реконструкция
на стари пътнически вагони по
пореден № 2.3 на приложението
към чл. 1, ал. 2 от Постановление
№ 11 на Министерския съвет от
2009 г. за разходване на средствата за непредвидени и неотложни
разходи в частта за допълнителни
фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т.
4.3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2009 г.
Общо

1

24 500 000

Приложение № 3
към чл. 3

1.

Сума
(в лв.)

Сума
(в лв.)

5. Национален фонд към Министерството на финансите

№

Наименование

880 372
366 560 233

41 650 000
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Приложение № 4
към чл. 5
№

28. Национален статистически институт

30. Сметна палата

ВЕСТНИК

1 500 000

8 794 239
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1.17.

Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград

339 007

1.18.

Шуменски университет
„Епископ Константин
Преславски“

192 237

1.19.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

343 340

1.20.

Аграрен университет
– Пловдив

212 613

1.21.

Академия за музикално,
танцово и изобразително
изкуство – Пловдив

72 339

1.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София

91 808

1.23.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

114 562

1.24.

Национална художествена
академия – София

137 371

1.25.

Специализирано висше училище по библиотекознание и
информационни технологии
– София

59 600

1.26.

Колеж по телекомуникации
и пощи – София

32 022

1.27.

Медицински университет
– София

668 462

1.28.

Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“ – Варна

265 704

1.29.

Медицински университет
– Пловдив

338 492

1.30.

Медицински университет
– Плевен

201 387

1.31.

Тракийски университет –
Стара Загора

467 587

1.32.

Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София

81 010

1.33.

Висше строително училище
„Любен Каравелов“ – София

55 997

2.

– от Министерството на
отбраната за:

2.1.

Военна академия
„Г. С. Раковски“

2.2.

Национален военен университет „В. Левски“

1 091 028

2.3.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

402 233

Всичко

10325

1 905 966
412 705

12 200 205
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

между Република България и Държавата
Израел за социална сигурност
(Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22 януари 2009 г. – ДВ,
бр. 10 от 2009 г. В сила от 1 септември 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Израел,
желаейки да регламентират взаимоотношенията между двете държави в сферата на
социалната сигурност,
се договориха за следното:
ЧАСТ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Дефиниции
1. За целите на тази спогодба:
a) „договарящи страни“ означава Република
България и Държавата Израел, оттук нататък
наричани България и Израел;
б) „законодателство“ означава: по отношение на България – законите и подзаконовите
актове, а по отношение на Израел – законите,
наредбите и постановленията, отнасящи се до
системите за социална сигурност на договарящите страни, посочени в член 2 на спогодбата;
в) „компетентен орган“ означава: по отношение на България: министърът на труда
и социалната политика и министърът на
здравеопазването, а по отношение на Израел:
министърът по социалните въпроси и услуги;
г) „институция“ означава органът или институцията, отговорни за прилагането на законодателството, посочено в член 2 на спогодбата;
д) „компетентна институция“ означава институцията, която е отговорна за отпускане на
обезщетения съгласно приложимото законодателство;
е) „обезщетение“ означава всякакво плащане
в брой или друго обезщетение съгласно законодателството, посочено в член 2 на спогодбата,
включително всякаква допълнителна сума,
увеличение или добавка, платими в допълнение
към това обезщетение според законодателството
на дадена договаряща страна, освен ако не е
посочено друго в тази спогодба;
ж) „осигурителен период“ означава период
на заетост или самостоятелна заетост, или период на вноски или пребиваване, дефиниран
като или приравнен на осигурителен период по
законодателството, според което такъв период
е бил или се счита за завършен, или всякакъв
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подобен период, доколкото той се признава за
еквивалентен на осигурителен период в законодателството на дадена договаряща страна;
з) „пребиваване“ означава: по отношение на
България постоянно пребиваване по смисъла
на Закона за чужденците в Република България
и продължително или постоянно пребиваване
по смисъла на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България
на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, а по отношение
на Израел – обичайно пребиваване, което е
уредено в закон;
и) „престой“ означава временен престой;
й) „член на семейството“ означава лицата,
определени или признати за такива според законодателството, прилагано от компетентната
институция.
2. Други думи и изрази, използвани в тази
спогодба, имат значението, което обикновено
им се придава в съответното законодателство.
Член 2
Прилагано законодателство
1. Тази спогодба се прилага към законодателството:
A. По отношение на Израел: Национален
закон за осигуряването (консолидирана версия)
5755-1995, доколкото той се отнася до следните
клонове на осигуряването:
a) осигуряване за старост и за наследници;
б) осигуряване за инвалидност;
в) осигуряване за трудова злополука;
г) осигуряване за майчинство.
Б. По отношение на България: Кодексът за
социално осигуряване, доколкото той се прилага
към следните клонове на осигуряване:
a) осигуряване за старост и смърт;
б) осигуряване за инвалидност;
в) осигуряване за трудова злополука и професионална болест;
г) осигуряване за майчинство, и
Закона за здравето и Закона за здравното
осигуряване, доколкото те се прилагат към
медицинските грижи в случаите на трудова
злополука и професионална болест и хоспитализация в случай на раждане.
2. Освен ако не е посочено друго в параграф
4 на този член, спогодбата ще се прилага и
за бъдещо законодателство, кодифициращо,
заменящо, променящо или допълващо законодателството, посочено в параграф 1.
3. С влизането в сила на тази спогодба компетентните органи взаимно ще се уведомяват
относно тяхното законодателство в сферите на
социалната сигурност, посочени в параграф 1.
Оттам нататък преди края на февруари всяка
година компетентните органи взаимно ще се
уведомяват относно промени в законодателството през предходната календарна година.
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4. Спогодбата не се отнася до законодателство, което разширява прилагането на законодателството, посочено в параграф 1 на този член,
до нови групи бенефициенти, ако компетентният
орган на заинтересованата договаряща страна
вземе такова решение и го обяви във връзка с
годишното уведомяване, посочено в параграф
3 на този член.
5. Тази спогодба не се прилага към законодателство, което въвежда нов клон или нова
схема на социална сигурност.
Член 3
Персонален обхват
Освен ако не е предвидено друго, спогодбата
се прилага към всички лица, които са или са
били подчинени на законодателството, посочено
в член 2 на тази спогодба, както и към членове
на семейството и наследници на такива лица.
Член 4
Еднакво третиране
Освен ако не е предвидено друго в спогодбата, следните лица, докато пребивават
на територията на дадена договаряща страна,
имат същите права и задължения съгласно
законодателството на тази договаряща страна,
каквито имат и гражданите є:
a) граждани на другата договаряща страна;
б) бежанци, както е посочено в Конвенцията
за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и в
Протокола към тази конвенция от 31 януари
1967 г.;
в) лица без гражданство, както е посочено
в Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 28 септември 1954 г.;
г) членове на семейството и наследници на
лицата, посочени в букви a) – в) по отношение
на права, произтичащи за тях от тези лица.
Член 5
Износ на обезщетения
Освен ако не е предвидено друго в спогодбата,
пенсиите и други парични обезщетения не се
намаляват, променят, спират или прекратяват,
защото лицето пребивава или осъществява
престой на територията на другата договаряща
страна.
ЧАСТ II
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
Общи разпоредби
Освен ако не е предвидено друго в тази част:
1. Лице, което е наето на територията на една
от договарящите страни, е подчинено само на
законодателството на тази договаряща страна,
независимо от договарящата страна, на чиято
територия пребивава или на чиято територия се
намира регистрираният офис на работодателя,
освен ако не е предвидено друго в спогодбата.
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2. Лице, наето на територията на двете
договарящи страни, е подчинено на законодателството на договарящата страна, на чиято
територия пребивава.
3. Лице, което е самостоятелно заето на
територията на едната или на двете договарящи страни и което пребивава на територията
на една от договарящите страни, е подчинено
на законодателството на договарящата страна,
на чиято територия пребивава. Такова лице
се третира по начин, все едно, че упражнява
всичките си професионални дейности на територията на договарящата страна, на чието
законодателство е подчинено.
4. Лица, които не упражняват доходоносна
дейност, са подчинени на законодателството
на договарящата страна, на чиято територия
пребивават, освен ако не е предвидено друго
в тази спогодба.
5. Спогодбата не засяга разпоредбите на
Виенската конвенция за дипломатическите отношения или общите принципи на обичайното
международно право, отнасящо се до консулските привилегии и имунитети по отношение
на законодателството, посочено в параграф 1
на член 2.
6. Държавните служители и лицата, приравнени на такива, както и лицата, наети от
публична институция на договарящата страна,
са подчинени на законодателството на договарящата страна, в чиято администрация са
наети, при положение, че са били подчинени на
законодателството на тази договаряща страна
преди заетостта.
Член 7
Специални разпоредби
1. Лице, което:
а) е наето от работодател, чието регистрирано
място на дейност се намира на територията на
дадена договаряща страна;
б) е обхванато от законодателството на тази
договаряща страна, и
в) е изпратено да работи на територията на
другата договаряща страна за същия работодател за период, който не надхвърля 24 месеца;
продължава да е подчинено на законодателството на предишната договаряща страна, все
едно, че продължава да пребивава и да е наето
на територията на тази договаряща страна.
2. Ако периодът на изпращане по алинея
1, буква в) на този член продължи повече от
24 месеца, компетентните органи или упълномощените от тях органи на двете договарящи
страни могат да се договорят този работник да
остане подчинен само на законодателството на
първата договаряща страна за нов допълнителен
период, който не надвишава три години.
3. Пътуващият персонал на транспортно
предприятие или въздушна компания, действаща на териториите на двете договарящи
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държави, е подчинен на законодателството
на договарящата страна, на чиято територия
предприятието има регистрирано място на
дейност. Ако обаче наетото лице пребивава
на територията на другата договаряща страна,
към него се прилага законодателството на тази
договаряща страна.
4. Лице, което е наето на борда на плавателен съд под флага на една договаряща страна,
е подчинено на законодателството на тази
договаряща страна при условие, че регистрираното място на дейност на работодателя се
намира на територията на договарящата страна.
Посоченото се прилага и към плавателен съд
под флага на трета държава, но има екипаж,
на който се плаща от предприятие с регистрирано място на дейност в една от договарящите
страни или от лице, пребиваващо в една от
договарящите страни.
Член 8
Изключения от членове 6 и 7
Компетентните органи или упълномощените
от тях органи могат да се договорят писмено
във връзка с изключенията от разпоредбите
на членове 6 и 7, отнасящи се до определени
лица или категории от лица.
Член 9
Прилагане на членове 6 – 8 към членове на
семейството
1. Членове на семейството, придружаващи
лицето, посочено в член 6, параграф 6, и живеещи с него, са подчинени на законодателството на същата договаряща страна, на което
е подчинено лицето.
2. Членове на семейството, придружаващи
наетото лице, посочено в член 7, параграф 1,
и живеещи с него, са подчинени на законодателството на същата договаряща страна, на
което е подчинено наетото лице.
3. Когато има договореност за изключенията
по член 8 по отношение на разпоредбите на
членове 6 и 7, лицата, придружаващи наетото
лице и живеещи с него, са подчинени на законодателството на тази договаряща страна,
по отношение на която е било договорено
изключението.
4. Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 не се
прилагат, ако членът на семейството е подчинен
на законодателството на другата договаряща
страна на основание собствената си заетост.
Член 10
Осигурителни вноски
Осигурителните вноски, които се отнасят
до дадено лице, обхванато от спогодбата, се
плащат в съответствие със законодателството
на договарящата страна, на което лицето е
подчинено според тази спогодба.
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ЧАСТ III
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ
СЕ ДО РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Г л а в а

1

ПЕНСИИ ЗА СТАРОСТ, ИНВАЛИДНОСТ И
НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ
Член 11
Отпускане на пенсии
Освен ако не е предвидено друго в спогодбата, когато се отпускат пенсии въз основа на
тази спогодба, компетентните институции на
договарящите страни прилагат съответното
тяхно законодателство.
Член 12
Периоди на осигуряване, по-кратки от дванадесет месеца
Когато общата продължителност на периодите на осигуряване, завършени по законодателството на една от договарящите страни, е
по-кратка от дванадесет месеца и когато единствено на базата на тези периоди не съществува
право на обезщетение по това законодателство,
институцията на тази страна не е задължена да
отпуска обезщетение за посочените периоди.
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
НА ИЗРАЕЛ
Член 13
Обезщетения за старост и за наследници
1. Когато гражданин на дадена договаряща
страна или лице, определено в член 4 б) – г)
от спогодбата, е било осигурено в Израел, но
няма достатъчно израелски осигурителни периоди за придобиване право на пенсия за старост
или наследствена пенсия, се вземат предвид
осигурителни периоди, завършени съгласно
законодателството на България, доколкото те не
съвпадат с израелските осигурителни периоди.
Израелската компетентна институция взема
предвид само осигурителни периоди, завършени
съгласно законодателството на България след
1 април 1954 г.
2. Ако бенефициентът или неговият наследник покрие условията за обезщетение при
сумиране на осигурителни периоди, завършени
според законодателството на двете договарящи
страни, израелската компетентна институция
определя обезщетението, както следва:
a) израелското обезщетение, платимо на
лице, което е завършило правопораждащите
осигурителни периоди според израелското
законодателство, се взема предвид като теоретична сума;
б) въз основа на посочената теоретична сума
компетентната институция пресмята частичното
обезщетение, което е платимо в съответствие
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със съотношението между продължителността
на израелските осигурителни периоди, които
лицето е завършило съгласно израелското законодателство, и сумата от всички осигурителни
периоди, завършени от него според законодателството на двете договарящи страни.
3. Правото на пенсия за старост зависи
от това, бенефициентът да е пребивавал в
Израел или в България непосредствено преди
навършване на възрастта, която му дава право
на пенсия за старост.
4. Правото на наследствена пенсия зависи
от това, бенефициентът и починалото лице да
са пребивавали в Израел или България в момента на смъртта, или от това, починалият да
е получавал пенсия за старост непосредствено
преди смъртта си.
5. Помощ за професионално обучение и
помощ за издръжка за вдовици и сираци се
плащат на лица, определени в параграф 1, само
ако те пребивават в Израел и дотогава, докато
същите физически присъстват в Израел.
6. Помощ за погребение не се плаща за
лице, което е починало извън Израел и не е
пребивавало в Израел в деня на смъртта си.
Член 14
Обезщетения за инвалидност
1. Лице, обхванато от спогодбата, има право
на обезщетение за инвалидност, ако е било
осигурено като пребиваващо в Израел непосредствено преди настъпване на инвалидността.
2. Специални услуги за инвалиди, помощи
за издръжка на деца инвалиди на осигурено
лице, професионална рехабилитация за лице
инвалид, професионално обучение и помощ за
издръжка за неговата съпруга/съпруг се плащат на такова лице като споменатото по-горе,
при условие че пребивава в Израел и докато
физически присъства в Израел.
3. Лице, обхванато от спогодбата, което пребивава извън Израел и има право на израелска
пенсия за инвалидност, продължава да получава
пенсията, която му е отпусната, дори когато
има нарастване в степента на инвалидност в
резултат на влошаване на инвалидността или
добавяне на нова причина за инвалидност,
възникнала в чужбина.
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
НА БЪЛГАРИЯ
Член 15
Пенсии за старост и наследствени пенсии
1. Ако периодите на осигуряване, завършени
в България, са достатъчни за правото на пенсия,
без да се вземат предвид периоди на осигуряване, завършени по израелското законодателство,
размерът на пенсията се определя съгласно
българското законодателство за периодите на
осигуряване, завършени в България.
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2. Ако периодите на осигуряване, завършени
в България, не са достатъчни за правото на
пенсия, българската институция взема предвид
до необходимия размер периоди на осигуряване,
завършени по израелското законодателство,
доколкото те не съвпадат.
3. Размерът на пенсията се определя съгласно българското законодателство за периодите
на осигуряване, завършени в България, и в
съответствие с дохода, върху който са плащани
осигурителни вноски за тези периоди.
Член 16
Пенсии за инвалидност
1. Разпоредбите на чл. 15, алинеи 1 и 2
се прилагат по аналогия за придобиването,
запазването или възстановяването на правото
на инвалидна пенсия.
2. Ако правото на инвалидна пенсия се
придобие на базата на сумиране на периоди,
завършени в двете договарящи страни, съгласно чл. 15, алинея 2, размерът на пенсията се
определя след прилагане на чл. 15, алинея 3.
3. Когато се определя размерът на пенсия
за инвалидност, осигурителният период между
реализирането на инвалидността и датата на
придобиване на право на пенсия за старост
по българското законодателство се намалява
с продължителността на периодите, завършени
по израелското законодателство след датата на
инвалидността.
Г л а в а
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ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Член 17
Правото на обезщетения за трудови злополуки се определя според законодателството,
приложимо към бенефициента в момента на
злополуката, както е предвидено в членове 6 – 8.
Член 18
Отпускане на обезщетения за професионална
болест
1. Когато дадено лице, което е заболяло от
професионална болест и което съгласно законодателството на двете договарящи страни е
упражнявало дейност, която по своя характер
вероятно е причинила тази болест, обезщетенията, които може да претендира лицето или
неговите наследници, се отпускат изключително
в съответствие със законодателството на страната, на чиято територия лицето последно е
упражнявало тази дейност.
2. Ако обаче лицето няма право на обезщетения съгласно законодателството на договарящата страна, в съответствие с което дейността
последно е била упражнявана, молбата се
прехвърля от институцията на тази страна към
компетентната институция на другата договаряща страна, която разглежда молбата съгласно
своето законодателство.

ВЕСТНИК
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3. В случаите обаче, когато въпросната болест
очевидно може да се припише на дейност от
споменатия характер, упражнявана на територията на другата договаряща страна, се прилага
само законодателството на последната страна.
Член 19
В случай на влошаване на дадена професионална болест, за която лицето е получавало
или получава обезщетение съгласно законодателството на дадена договаряща страна, се
прилагат следните правила:
a) ако заинтересованото лице в периода на
получаване на обезщетения не е било заето
в професия, която според законодателството
на другата договаряща страна е вероятно да
предизвика или влоши въпросната болест, компетентната институция на първата договаряща
страна поема разходите за обезщетенията в
съответствие с разпоредбите на законодателството, което тя прилага, като се отчита
влошаването;
б) ако въпросното лице, докато получава
обезщетения, е упражнявало такава дейност
съгласно законодателството на другата договаряща страна, компетентната институция на
първата договаряща страна поема разходите за
обезщетенията в съответствие със законодателството, което тя прилага, без да взема предвид
влошаването; компетентната институция на
втората договаряща страна отпуска добавка
на въпросното лице, чийто размер е равен на
разликата между размера на обезщетенията,
които са дължими след влошаване, и размера, който е бил дължим преди влошаването,
според законодателството, което тя прилага,
ако въпросната болест е възникнала съгласно
законодателството на тази договаряща страна.
Член 20
Ако законодателството на дадена договаряща
страна изрично или имплицитно предвижда да
се вземат предвид предишни трудови злополуки
или професионални болести при определяне
степента на инвалидност, компетентната институция на тази договаряща страна взема
предвид и предишни трудови злополуки или
професионални болести, придобити по време
на подчинеността на законодателството на
другата договаряща страна, все едно, че е
било прилагано законодателството на първата
договаряща страна.
Член 21
1. Когато дадено лице, което е осигурено
според законодателството на една от договарящите страни, се нуждае от спешна медицинска
помощ като последица от трудова злополука
или професионална болест, възникващи на
територията на другата договаряща страна,
такава помощ се предоставя от тази договаряща страна.
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2. Разходите за спешната помощ, предоставена в съответствие с параграф 1, се поемат от
осигурителната институция на тази договаряща
страна, където е възникнала трудовата злополука или професионалната болест.
Г л а в а
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ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
Член 22
Сумиране на осигурителни периоди
1. Ако законодателството на една от договарящите страни поставя правото на обезщетения
в зависимост от завършването на осигурителни периоди, компетентната институция взема
предвид до необходимата степен осигурителни
периоди, които са завършени според законодателството на другата договаряща страна,
доколкото те не се припокриват, все едно, че
са осигурителни периоди, завършени според
законодателството на първата страна.
2. При изчисляване на обезщетението в
съответствие с параграф 1 се взема предвид
само доход, придобит според законодателството на договарящата страна, която плаща
обезщетението.
Член 23
Предоставяне на обезщетения за майчинство
1. Обезщетенията за майчинство се отпускат според законодателството на договарящата
страна, на чието законодателство е подчинено
осигуреното лице по време на раждането или
осиновяването.
2. Разходите за хоспитализация при раждане
се поемат от институцията на територията на
договарящата държава, където се извършва
раждането.
ЧАСТ IV
РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 24
Административно споразумение и обмяна на
информация
Компетентните органи:
a) се договарят за процедурата на прилагане
на тази спогодба посредством административно
споразумение;
б) обменят информация относно предприетите мерки за прилагането на спогодбата;
в) обменят информация относно всички
промени в законодателството, които могат да
окажат влияние върху прилагането на тази
спогодба;
г) определят органи за връзка, за да улеснят
и ускорят прилагането на спогодбата в административното споразумение.
Член 25
Административна помощ
1. Компетентните органи и институции на
договарящите страни си помагат взаимно за
прилагане на тази спогодба, все едно че прилагат
своите собствени закони. Тази административна
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помощ е безплатна, освен ако компетентните
органи не се договорят за възстановяване на
определени разходи.
2. Органите и институциите на договарящите страни могат да се свързват пряко едни с
други и със заинтересованите лица или с техни
представители.
Член 26
Защита на данни
Всякакви данни относно отделните лица,
които в процеса на прилагането на спогодбата
се предават от една от договарящите страни
на другата, са конфиденциални и се използват изключително за определяне на правото
на обезщетения според тази спогодба, които
се определят в искането за информация или
са свързани с обезщетенията. Цялата обмяна
на информация между договарящите страни
се подчинява на законодателството на двете
договарящи страни.
Член 27
Освобождаване от данъци, такси и заверки
1. Когато законодателството на дадена договаряща страна предвижда всеки документ
да се освобождава напълно или частично от
данъци, марки, такси за съдебни процедури
или регистрационни такси, що се отнася до
прилагането на законодателството на тази
договаряща страна, освобождаването се разширява, за да обхване заявления и документи,
които са подадени съгласно законодателството
на другата договаряща страна по спогодбата.
2. Документи и удостоверения, представени
за целите на тази спогодба, се освобождават
от заверка от дипломатически или консулски
органи.
Член 28
Подаване на молби
1. Молби, уведомления и жалби, подадени
пред компетентната институция на дадена договаряща страна, се считат за подадени пред
компетентната институция на другата договаряща страна на същата дата.
2. Молба за обезщетение, платимо според
законодателството на дадена договаряща страна,
са счита за молба за съответстващото обезщетение, платимо съгласно законодателството на
другата договаряща страна, при условие, че тази
молба е изпратена незабавно до компетентната
институция на другата договаряща страна.
3. Когато съгласно законодателството на дадена договаряща страна се плаща допълнително
сума поради забавяне обработването на молба
за пенсия или за друго обезщетение, с оглед
прилагане разпоредбите на законодателството,
отнасящи се до такава допълнителна сума,
молбата се счита за подадена на датата, когато
тя заедно с всички необходими приложения е
била получена от компетентната институция
на тази договаряща страна.
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Член 29
Изпълнение на решения
1. Подлежащи на изпълнение решения на
съд на дадена договаряща страна, както и подлежащи на изпълнение документи, издадени от
орган или институция на дадена договаряща
страна по отношение на вноските за социално
осигуряване и други искания, се признават на
територията на другата договаряща страна.
2. Признаването може да бъде отказано,
когато ще е несъвместимо със законоустановените принципи на договарящата страна, в
която се търси признаването.
3. Влезли в сила решения и документи, признати в съответствие с параграф 1, се изпълняват
на територията на другата договаряща страна.
Процедурата по изпълнението е съвместима
със законодателството на договарящата страна,
в която тя се извършва, доколкото такова законодателство урежда изпълнението на такива
решения и документи на територията на тази
договаряща страна.

на договарящите страни или английски език,
както е определено в административното споразумение, посочено в буква a) на член 24.

Член 30
Искания за възстановяване
1. Ако институцията на дадена договаряща
страна е изплатила на бенефициента сума,
която надхвърля правото на този бенефициент,
институцията може, в рамките на обхвата и
условията на приложимото законодателство,
да поиска институцията на другата договаряща
страна да удържи еквивалентна на надплатената сума от всякаква сума, която последната
институция дължи на бенефициента. Такова
удържане от тази институция е в съответствие с обхвата и условията на прилаганото
законодателство, все едно, че представлява
възстановяване на надплатена сума, извършено от самата тази институция. Институцията
прехвърля удържаната сума на институцията,
която я е поискала.
2. Ако институцията на договарящата страна
е направила авансови плащания за период, по
време на който бенефициентът е имал право
на обезщетения според законодателството на
другата договаряща страна, тази институция
може да поиска от другата договаряща страна
да удържи сума, еквивалентна на авансово платената от обезщетенията, които тази институция
дължи на бенефициента за същия период. Такова
удържане от тази институция е в съответствие
с обхвата и условията на прилаганите закони, а
удържаната сума се прехвърля на институцията,
която я е поискала.

Член 33
Уреждане на спорове
1. Спорове, които възникват при тълкуване
или прилагане на спогодбата, се уреждат до
възможната степен от компетентните органи.
2. Ако компетентните органи не са в състояние да решат такива спорове съгласно параграф
1, договарящите страни се опитват да постигнат
това чрез преговори по дипломатически канали.

Член 31
Езици, използвани при прилагането
При прилагане на тази спогодба компетентните органи и институции на договарящите
страни могат да използват официалните езици

Член 32
Валута и начин на плащане
1. Плащане на обезщетение в съответствие с
тази спогодба може да се извърши във валутата
на договарящата страна, чиято компетентна
институция извършва плащането.
2. Ако коя да е договаряща страна въведе
разпоредби, предвидени да ограничат обмена
или износа на валути, компетентните институции на двете договарящи страни незабавно
вземат мерки, за да осигурят прехвърлянето на
суми, платими в съответствие със спогодбата.
3. Когато дадено лице на територията на
една от договарящите страни получава обезщетения съгласно законодателството на другата
договаряща страна, те са платими директно
на лицето по който и да е начин, считан за
целесъобразен от компетентната институция
на последната договаряща страна.

ЧАСТ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 34
Прилагане на тази спогодба към периоди от
време, предхождащи нейното влизане в сила
1. Спогодбата не дава каквито и да е права
на плащане на обезщетение за какъвто и да
е период преди датата на влизане в сила на
тази спогодба.
2. При определяне на правото на обезщетения
според спогодбата се взема предвид всякакъв
осигурителен период, завършен преди влизането
в сила на тази спогодба.
3. Спогодбата може да се прилага дори и
за осигурителни случаи, възникнали преди
влизането в сила на тази спогодба.
4. Обезщетения, отпуснати преди влизането в
сила на спогодбата, по молба на бенефициента
могат да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на спогодбата. Такова преизчисление
не може да има за последица каквото и да е
намаление на размера на дадено обезщетение.
5. Всяко обезщетение, което не е било отпуснато или което е било спряно по причина
на гражданство на заинтересованото лице
или на негово пребиваване на територията на
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другата договаряща страна, по молба на това
лице се отпуска или възстановява в съответствие с тази спогодба от датата на влизане в
сила на тази спогодба, при условие че преди
това определените права не са породили еднократно плащане.
6. Ако заявлението, посочено в параграфи 4
и 5 на този член, се подава в рамките на две
години от влизане в сила на спогодбата, правата според спогодбата се придобиват от тази
дата. Ако заявлението, посочено в параграфи 4
и 5, се подава след изтичането на двугодишния
период от датата на влизане в сила на спогодбата, правата, които не са били загубени или
не са забранени с ограничение, се придобиват
от датата на подаване на заявлението, освен
когато се прилагат по-благоприятни разпоредби от законодателството на която и да е от
договарящите страни.
Член 35
Валидност и денонсиране на спогодбата
1. Спогодбата остава в сила за неопределен
период.
2. Всяка договаряща страна може по всяко
време да денонсира спогодбата. Такова денонсиране влиза в сила от 31 декември поне 12
месеца след датата на писменото му обявяване
пред другата договаряща страна по дипломатически път.
3. Ако тази спогодба бъде денонсирана,
всякакво право на обезщетения, придобито в
съответствие с нея, се запазва.
Член 36
Влизане в сила
Спогодбата влиза в сила от първия ден на
третия месец, следващ месеца, в който договарящите страни са се уведомили взаимно в
писмена форма по дипломатически път, че са
спазили всички национални законови изисквания за влизането в сила на спогодбата.
В потвърждение на горното, долуподписаните, бидейки надлежно упълномощени за
същото, подписаха тази спогодба.
Съставена в Ерусалим на 25 март 2008 г.,
което съответства на 18-ия ден на Адар Б 5768
по Еврейския календар, в два оригинални
екземпляра на български, иврит и английски
език, като всички текстове имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването се дава
предимство на английския текст.
За правителството на
Република България:
Емилия Масларова,
министър на труда и
социалната политика
10243

За правителството на
Държавата Израел:
Ципи Ливни,
заместник министърпредседател и министър
на външните работи
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Узбекистан за
сътрудничество в областта на информационните
технологии и съобщенията
(Утвърдено с Решение № 173 от 20 март 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 2 юли 2009 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Узбекистан,
наричани оттук нататък „договарящи страни“,
в съответствие с Договора за приятелски
отношения и сътрудничество между Република
България и Република Узбекистан, подписан в
София на 24 юни 1998 г.,
в желанието си да развиват двустранните
отношения между Република България и Република Узбекистан,
като имат предвид, че добрите отношения в
областта на съобщенията и информационните
технологии представляват важен фактор за
напредъка на тези отношения, както и за икономическото и социалното развитие и за благосъстоянието на населението на двете страни,
като подчертават взаимния интерес за установяване на по-тясно сътрудничество в областта
на съобщенията и информационното общество
на основата на равни и преференциални условия
и на традиционно добрите взаимоотношения,
се договориха за следното:
Член 1
Отношенията в областта на съобщенията и
информационните технологии между Република
България и Република Узбекистан се осъществяват в съответствие с разпоредбите на техните
национални законодателства, препоръките и
резолюциите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и на основата на това
споразумение.
Член 2
Договарящите страни вземат всички необходими мерки в рамките на своите компетенции
за непрекъснатото развитие и усъвършенстване
на качеството на съобщителните връзки и информационните технологии между двете страни,
както и за осигуряването на тяхната надеждност.
Член 3
В случай на стихийни бедствия или извънредни ситуации договарящите страни осъществяват
с приоритет пренасянето на съобщения през
своята национална мрежа и съобщителни канали.
Член 4
4.1. Договарящите страни осъществяват
сътрудничеството чрез:
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– обмен на информация и документация,
включително по отношение на нови технологии, проекти, международни търгове и други;
– двустранни консултации;
– посещения на експерти и учредяване на
работни групи;
– обмен на специалисти;
– програми за обучение;
– други подходящи форми на сътрудничество.
4.2. Договарящите страни могат да правят
предложения за по-тясно сътрудничество по
дейностите, предвидени в това споразумение.
За тази цел, когато бъде счетено за необходимо и по взаимно съгласие, могат да бъдат
подписвани договори между съответните съобщителни организации, които да съдържат
освен другото целите, плановете за действие,
сроковете, съответните отдели и лицата, отговорни за прилагането и успешното изпълнение
на договорите.
Член 5
Договарящите страни се споразумяват да
си сътрудничат в подготовката на позиции и
за предоставянето на взаимна подкрепа, свързана с участие в конференции и форуми на
специализираните международни организации
в областта на съобщенията и информационните
технологии, когато това е практически възможно
и не противоречи на националните интереси
на всяка от договарящите страни.
Член 6
По отношение на областите на информационните технологии и съобщенията договарящите
страни подкрепят прякото сътрудничество по
следните въпроси:
6.1. Прилагане на правила и процедури при
изпълнението на дейности, като мониторинг,
контрол, разпределение на честотния сектор.
6.2. Прилагане на икономическите и търговските принципи на пазарната икономика в
сектора на съобщенията и информационните
технологии.
6.3. Стандартизация.
6.4. Развитие на информационното общество.
6.5. Технически и практически аспекти
на електронното правителство, включително
развитие на инфраструктурата в областта на
комуникациите.
6.6. Съвместни изследователски проекти в
областта на комуникациите и информационните
технологии.
6.7. Насърчаване на най-новите постижения
на глобалните информационни и комуникационни технологии.
6.8. Развитие на капацитета и на човешките
ресурси.
6.9. Други въпроси по взаимно съгласие.
Член 7
Страните подкрепят прякото сътрудничество
между компетентните организации в техните
държави в областта на научноизследовател-
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ската дейност в областта на информационните
технологии и комуникационното оборудване,
както и в обучението на специалисти.
Член 8
Това споразумение не засяга правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи
от международни споразумения с трети страни.
Член 9
9.1. Компетентните органи, отговорни за
изпълнението на това споразумение, са:
– за Република България: Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;
– за Република Узбекистан: Агенцията за
съобщения и информационни технологии.
9.2. Договарящите страни своевременно се
уведомяват в случай на промяна, свързана с
тези компетентни органи.
Член 10
Всяка от договарящите страни се задължава
да не разкрива информацията, придобита по
силата на това споразумение, на трета страна
без предварителното съгласие на договарящите
страни.
Член 11
Договарящите страни полагат всички усилия
за решаването на спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на това споразумение,
посредством преки преговори и консултации.
Член 12
За кореспонденция във връзка с прилагането
на това споразумение двете договарящи страни
използват английски или руски език. Езикът за
кореспонденция между другите организации и
институции по това споразумение се определя
по взаимно съгласие между тях.
Член 13
Всяка от договарящите страни може да
предлага писмени изменения и/или допълнения
към това споразумение, които се уточняват
чрез преговори.
Измененията и/или допълненията по пред
ходната алинея влизат в сила по реда на чл. 14,
ал. 1 от това споразумение.
Член 14
Това споразумение влиза в сила от датата
на получаването на последната от дипломатическите ноти, с които договарящите страни
взаимно се уведомяват за изпълнението на
техните вътрешноправни процедури за влизането му в сила.
Споразумението се сключва за срок 5 години
от момента на влизането му в сила и се подновява автоматично за последователни срокове
от 5 години, освен ако някоя от страните не го
денонсира в писмена форма по дипломатически
път най-малко 6 месеца преди края на всеки срок.
Прекратяването на това споразумение не
засяга развитието на договорените програми
и проекти, чиято реализация е започнала и не
е завършена по време на прекратяването на
споразумението.
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Подписано на 6 ноември 2008 г. в Ташкент
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, узбекски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването на текста на тази
спогодба за меродавен се приема текстът на
английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Узбекистан:
Димитър Станчев,
Абдула Арипов,
заместник-председател
заместник министърна Държавната
председател и генерален
агенция за
директор на
информационни
Узбекистанската агенция за
технологии
съобщения и информация
и съобщения
10170

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Iз-1015 от 2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР (ДВ,
бр. 74 от 2006 г.)
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8.В случаите на преназначаване, командироване, изпращане на курс за професионално обучение, както и при получаване по
компетентност от друга структура на материали
за налагане на дисциплинарно наказание на
държавен служител, извършил дисциплинарно
нарушение, дисциплинарно наказващият орган
задължително извършва действията по чл. 229
от ЗМВР.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 237, ал. 1“ се заменят с
„чл. 237, ал. 2“, а думата „служителя“ се заменя
с „държавния служител“.
2. В ал. 3 думата „Служителите“ се заменя
с „Държавните служители“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „служителя“ се заменя с
„държавния служител“, а второто изречение
се заличава.
2. В ал. 2 преди думата „служител“ се добавя
„държавен“.
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. При определен домашен амбулаторен или свободен режим държавният служител
е длъжен да се явява пред разследващия (наказващия) орган през периода на разрешения
отпуск поради временна неработоспособност,
освен ако заболяването не позволява явяването
му пред разследващия (наказващия орган).“
§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „служител“ се добавя
„държавен“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) След постъпване на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия
извършител по реда на предходните алинеи
дисциплинарно наказващият орган е длъжен да
установи нарушението съгласно изискванията
на чл. 229 ЗМВР.“
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§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12.(1) При постъпили данни за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина
прекият ръководител на извършителя незабавно
писмено уведомява органа по чл. 230, ал. 1
ЗМВР при спазване на реда за кореспонденция
в МВР, предлага да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде определен
дисциплинарно разследващ орган.
(2) При наличие на обстоятелствата по
чл. 234, ал. 1, т. 2 ЗМВР заповед за временно
отстраняване от длъжност може да се издаде по
всяко време на дисциплинарното производство.
(3) Когато уведомлението по ал. 1 е адресирано до министъра на вътрешните работи,
същото се докладва чрез директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР. В останалите случаи
в дирекция „Човешки ресурси“ се изпраща копие
от заповедта за образуване на дисциплинарно
производство независимо дали е връчена или
не на държавния служител.
(4) При удължаване на срока на дисциплинарното производство или промяна в
дисциплинарно разследващия орган копие от
съответната заповед незабавно се изпраща в
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.“
§ 7. В чл. 13, ал. 1 думата „служителят“ се
заменя с „държавният служител“, а след думите
„дисциплинарното производство“ се добавя „по
чл. 230 ЗМВР“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „тридневен“ се заменят с
„24-часов“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В становището по чл. 244, ал. 1 ППЗМВР
освен реквизитите от обобщената справка по
ал. 1 се включва оценка на допълнителните
обяснения и възражения на държавния служител
въз основа на събраните доказателства и се
посочва наличието на основание за реализиране
на дисциплинарна отговорност.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Материалите от дисциплинарното производство се докладват на органа по чл. 230, ал. 1
ЗМВР чрез директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, или чрез съответното звено
„Човешки ресурси“. Документите се подреждат
съгласно образец – приложение № 19.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „или по собствено желание“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При наличие на основанията по чл. 235,
ал. 1 ППЗМВР дисциплинарното производство
за извършено тежко нарушение на служебната
дисциплина не се образува, а образуваното
се прекратява с писмена заповед на органа
по чл. 230, ал. 1 ЗМВР. Копие от заповедта
незабавно се изпраща на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.“
§ 10. Член 20 се изменя така:
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„Чл. 20. (1) В случаите на системност едногодишният срок по чл. 225 ЗМВР започва да
тече от датата на извършване на последното
дисциплинарно нарушение, а двумесечният – от
датата на откриване на системността.
(2) При наличие на данни за нарушение,
за което следва да се наложи дисциплинарно
наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 и 5 ЗМВР, се изготвя мотивирано предложение до компетентния
дисциплинарно наказващ орган. Извършителят
на нарушението се запознава с предложението
срещу подпис и дата, като саморъчно отбелязва,
че в 24-часов срок от момента на запознаване
ще даде (няма да даде) писмени обяснения.“
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21.(1) След връчване на заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание „понижаване в длъжност или степен на длъжност“
екземпляр от нея се изпраща в дирекция
„Планиране и управление на бюджета“ – МВР,
или аналогичното є звено по месторабота на
наказания държавен служител.
(2) За срока на изтърпяване на наложеното
наказание държавният служител получава заплата и носи униформеното облекло от вида
и модела, отличителните знаци и другите принадлежности за длъжността или степента на
длъжност, в която е понижен.
(3) В срока на изтърпяване на наложеното
наказание държавният служител не се изпраща
на курс за квалификация за заемане на повисока длъжност.
(4) След изтичане на срока на наказанието
служителят се възстановява на предишната си
длъжност или степен на длъжност без издаване
на заповед. Дирекция „Планиране и управление
на бюджета“ – МВР, или аналогичните є звена
по места следят служебно за настъпване на
това обстоятелство. При предсрочна отмяна
на наказанието копие от заповедта се изпраща до дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ – МВР.
(5) Срокът за изтърпяване на наказанието не
се включва в срока за изпълнение на заеманата
длъжност или степен на длъжност.
(6) Не се налага дисциплинарно наказание
„понижаване в длъжност или степен на длъжност за срок до една година“ на държавните
служители, заемащи най-ниска такава за съответната категория.“
§ 12. В чл. 22 се създава изречение второ:
„Нарушението се установява по реда на
чл. 229 ЗМВР.“
§ 13. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Посоченото в заповедта правно основание за налагане на дисциплинарното наказание и срокът за изтърпяване трябва изцяло
да съответстват на мотивите за налагането му.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Върху екземплярите на заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание, предназначени за изпращане в дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, и за прилагане в ЛКД, нака-
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заният държавен служител отбелязва датата
и часа на връчване на заповедта. Когато със
заповедта се прекратява и служебното му
правоотношение, служителят писмено удостоверява върху екземплярите, че не се намира в
законоустановен отпуск.“
2.Създава се нова ал. 2:
„(2) Служителят е длъжен да представи
болничния лист или да уведоми съответния
началник до два работни дни от издаването му.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думата „обстоятелство“ се поставя запетая и се
добавя „за което се съставя протокол“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Съобщението по чл. 232, ал. 3 ЗМВР се
поставя на информационното табло по месторабота на служителя – приложение № 20.
(3) Протоколът за поставяне на съобщението по предходната алинея – приложение
№ 21, и документите, с които се удостоверява,
че служителят не е намерен на посочения от
него адрес за кореспонденция, се прилагат към
дисциплинарното дело.“
§ 16. В чл. 28, ал. 1 и 2 преди думата „служител“ се добавя „държавен“.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „служителя“ се заменя с
„държавния служител“.
2. В ал. 2 думите „министъра на вътрешните
работи“ се заменят с „органа по чл. 230, ал. 1
ЗМВР“.
3. В ал. 3 думите „Финансово-ресурсно осигуряване“ се заменят с „Планиране и управление
на бюджета“, а преди думата „служител“ се
добавя „държавен“.
§ 18. В чл. 31 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) При оспорване на наложеното дисциплинарно наказание по административен ред
цялата преписка, придружена с писмено становище на наказващия орган, се изпращат на
по-горестоящия административен орган. Когато
по-горестоящият административен орган е министърът на вътрешните работи, преписката се
докладва чрез директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
(4) Компетентният орган, разгледал жалбата,
се произнася с решение – приложение № 22,
в което се посочват дата, имена и длъжност
на органа от съответната структура, мотиви и
правни основания за отмяна/изменение изцяло
или отчасти на оспорения акт или отхвърляне
на жалбата.
(5) При налагане на по-леко дисциплинарно
наказание след оспорване срокът за изтърпяване на новото дисциплинарно наказание тече
от датата на връчване на заповедта, с която е
наложено отмененото наказание.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3:
а) точка 13 се изменя така:
„13. нарушаване на разпоредби за съхраняване, опазване и използване на служебни оръжия,
взривни вещества, боеприпаси, специална техника, имущество, картотеки, служебни/входни
карти, пропуски и лични знаци;“;
б) създава се т. 15:
„15. нарушаване на правилата за защита
на класифицирана информация, довело до
нерегламентиран достъп.“
2. В ал. 4 думите „т. 14“ се заменят с „т. 15“.
§ 20. В чл. 35, ал. 3 думите „чл. 32“ се заменят с „чл. 33“.
§ 21. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след съкращението „ЗМВР“ се
поставя точка, а думите „или от директорите
на областни дирекции“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 22. В чл. 40 ал. 3 се отменя.
§ 23. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „и директорите
на областни дирекции“ се заличават;
б) създава се т. 4:
„4. постъпили сигнали срещу служители на
МВР, които след извършена проверка са приети
за основателни.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 24. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР
изготвят годишни анализи за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика в
поверените им структури, които изпращат в
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, не покъсно от 15 дни след отчетния период.“
§ 25. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Дирекция „Човешки ресурси“ –
МВР, води регистър за образуваните дисциплинарни производства за извършени тежки
нарушения на служебната дисциплина и осъществява методическо ръководство и контрол
по провеждането им. Такъв регистър се води
и от звената „Човешки ресурси“ в основните
структури на МВР.“
2. В ал. 2 думите „открито със заповедта на
министъра на вътрешните работи“ се заличават.
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
числото „20“ се заменя с „10“.
§ 27. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и директорите на областни
дирекции“ се заличават.
§ 28. Навсякъде в инструкцията думите „главния секретар на МВР“ и „главният секретар на
МВР“ се заменят съответно с „генералния комисар на МВР“ и „генералният комисар на МВР“.
§ 29. Приложенията към инструкцията се
изменят така:
1. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Извършване на проверка по получени
данни за извършено дисциплинарно нарушение
За изясняване на постъпили по чл. 231, ал. 1
ППЗМВР данни (№ и дата на документа) , че
на........................................................................
(резюме на данните за деянието и извършителя му)

– нарушение на служебната дисциплина по
смисъла на чл. 224, ал. 2, т.... ЗМВР и чл. 225 –
229 ППЗМВР, за което се предвижда налагане
на дисциплинарно наказание „ ..................“, на
основание чл. 237, ал. 2 ППЗМВР
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се извърши проверка срещу..................
...........................................................................

(категория, имена, длъжност и работното място на
служителя)

Л №: ....................
ЕГН: ....................
Служителят е длъжен да оказва пълно съдействие на проверяващите при осъществяване на
правомощията им.
2. Проверката възлагам на:...............................
...................................................................................
(категория, имена, длъжност и работното място на
служителя; при колективен орган се посочва председател)

3. За резултата от проверката да се изготви писмена справка, която да ми се докладва в срок до
................................................................................г.
Препис от заповедта да се изпрати на Специализирана административна дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, за сведение и контрол, на членовете на комисията за изпълнение, а служителят
да се запознае с нея срещу подпис.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК):.............................
(подпис, печат, име и фамилия)

Отп. в ........ екз.:
№
№
ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ:.....................................
...................................................................................
(три имена, длъжност, подпис, дата и час)

Адрес за кореспонденция...................................
.......................................................тел.: .............

(посочват се за връзка лично от държавния служител)
ЗАБЕЛЕЖКА: Отказът да се запознае със заповедта или да я подпише се удостоверява по реда на
чл. 237, ал. 3 ППЗМВР.“

2. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1

„Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2

ДО
.....................................

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ПРОТОКОЛ
ОТНОСНО: Изслушване на служител, извършил
дисциплинарно нарушение
Днес, ................... г., в ................ ч.,
в................................................................................ ,
(посочва се мястото на изслушване)

подписаният............................................................ ,

(категория, имена и длъжност на дисциплинарно наказващия орган)

на основание чл. 229, ал. 1 ЗМВР изслушах .....
..................................................................................
(категория, имена и длъжност на служителя, извършил нарушението)

във връзка с извършено от него нарушение на
служебната дисциплина
..................................................................................
. .................................................................................
..................................................................................

(посочват се дата, място на извършване, кратко
описание на нарушението, правната му квалификация
по ЗМВР и/или ППЗМВР, предвиденото наказание и
дадените в тази връзка устни обяснения на служителя,
които се изписват в протокола)

При съставянето на този протокол приех като
доказателства
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(посочват се писмените материали, ако има такива, и др.)

На основание чл. 230, ал. 4 ЗМВР служителят
посочи като защитник
..................................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното
място на защитника)

СЛУЖИТЕЛ: ..............
(подпис)

				
				

ДИРЕКТОР
(НАЧАЛНИК):...............

ЗАЩИТНИК: ....................

(подпис, печат,
име и фамилия)

(подпис)

СВИДЕТЕЛИ НА ОТКАЗА:
1.................................................................................

(имената, длъжността, работното място и подпис)

2. ..............................................................................

(имената, длъжността, работното място и подпис)
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Отказът да даде обяснение или
да подпише протокола се удостоверява по реда на
чл. 237, ал. 3 ППЗМВР.
2. В протокола се посочва защитник само при
образувано дисциплинарно производство по чл. 230,
ал. 1 ЗМВР.“

3. Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 се
изменя така:
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(до наказващия орган
по чл. 228 ЗМВР)

ОБЯСНЕНИЕ
от...............................................................................
(категория, имена и длъжност на служителя,
извършил нарушението)
Във връзка с постъпили данни за извършено
дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 224,
ал. 2, т. ..., чл. 227, ал. 1, т. ... ЗМВР или чл. 225 –
229 ППЗМВР (лично установени, съдържащи се в
документ № ............ или № на заповед за проверка
или дисциплинарно производство по чл. 227, ал. 1,
т. ............. ЗМВР) давам следните обяснения.......
..................................................................................
..................................................................................
(в свободен текст се описва деянието и доказателства,
на които се позовава служителят в своя защита)

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
На основание чл. 230, ал. 4 ЗМВР посочвам
като защитник:........................................................
..................................................................................
(категория, имена, длъжност и работно място на
защитника)

Дата: .................... г.

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

(подпис)
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Наказващият орган удостоверява
с подпис, име, фамилия, длъжност и дата, че е приел
писмените обяснения на служителя и може с резолюция да определи вида и размера на дисциплинарното
наказание.
2. В обяснението се посочва защитник само при
образувано дисциплинарно производство по чл. 230,
ал. 1 ЗМВР или служителят отразява, че не желае да
ползва защитник.“

4. Приложение № 4 към чл. 24 се изменя
така:
„Приложение № 4
към чл. 24
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното
правоотношение на държавен служител от МВР
За извършено тежко нарушение на служебната
дисциплина, изразяващо се в това, че на ...............
..................................................................................
..................................................................................
(описание на нарушението и доказателствата, въз
основа на които то е установено)
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на основание чл. 227, ал. 1, т. 1 – 9 ЗМВР (чл. 227,
ал. 1, т. 10 ЗМВР във връзка с чл. 230, ал. 2, т....
или ал. 3 ППЗМВР) и чл. 245, ал. 1, т. 8 ЗМВР
НАЛАГАМ дисциплинарно наказание „уволнение“ и
ПРЕКРАТЯВАМ служебното правоотношение на ..
................................................................................. ,
(категорията, имената, длъжността и работното
място на служителя)

считано от датата на връчване на заповедта.
Л №: ....................
ЕГН: ....................
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Върховния административен съд чрез
министъра на вътрешните работи (ако е издадена
от министъра), респ. в 14-дневен срок пред министъра на вътрешните работи или в 14-дневен
срок пред компетентния съд чрез органа, който
я е издал (ако е издадена от органа по чл. 186,
ал. 1 ЗМВР).
Препис от заповедта да се изпрати в Специализирана административна дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, и .................................... за сведение и изпълнение, а на служителя да се връчи
срещу подпис.
МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР: ..............................
(подпис, печат, име и фамилия)
Отп. в ....... екз.
№
№
№
Изпълнил: .....................................................
(подпис, име и фамилия)

Съгласувано:
Директор ДПНД/юрисконсулт: ...............................

(подпис, име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ: ..............................................................
(име, фамилия, подпис, час и дата)

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Отказът на служителя да
подпише заповедта се удостоверява по реда на
чл. 243, ал. 2 ППЗМВР.
2. При невъзможност заповедта да бъде връчена
лично на държавния служител се прилага чл. 232,
ал. 2 – 4 ЗМВР.“

5. Приложение № 5 към чл. 29, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 29, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Временно отстраняване от длъжност на служител от МВР
Предвид постъпилите данни.............................
..................................................................................
(рапорт, докладна записка, устен сигнал, непосредствено
разкриване и др., № и дата на документа)

и след като установих, че на ......... г. в ..........ч.
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..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

(категорията, имената, длъжността на служителя и
причините за отстраняването)

на основание чл. 234, ал. 1, т. 3 ЗМВР (чл. 199,
ал. 1 от Кодекса на труда – за ЛРТП)
ЗАПОВЯДВАМ:
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯВАМ ОТ ДЛЪЖНОСТ ......................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното
място на служител)

до...............................................................................

(сочи се моментът, до който да продължи, и начинът,
по който да бъде проверена годността за изпълнение
на служебните задължения)

Изпълнението на заповедта възлагам на ............
.....................................................................................,

(категорията, имената и длъжността на служителя)

който да провери годността на служителя да изпълнява служебните си задължения и ако той е в
състояние да ги изпълнява, да информира писмено
прекия му началник, звената „Човешки ресурси“ и
„Планиране и управление на бюджета“, след което
да го допусне до работното му място.
Копие от заповедта да се изпрати на звената
„Човешки ресурси“ и съответното звено „Планиране и управление на бюджета“ за изпълнение.
СЛУЖИТЕЛ: .............. ДИРЕКТОР
(подпис)
(НАЧАЛНИК):...............
				
(подпис, печат,
				

Отп. в ........ екз.:
№
№

име и фамилия)

ЗАБЕЛЕЖКА: Отказът на служителя да се запознае
или да подпише заповедта се удостоверява по реда на
чл. 237, ал. 3 ППЗМВР.“

6. Приложение № 6 към чл. 30 се изменя
така:
„Приложение № 6
към чл. 30
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР
За извършено нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в това, че на..................
..................................................................................
..................................................................................

(посочват се извършителят, времето, мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението,
доказателствата, въз основа на които е установено,
разпоредбите и задълженията, които са нарушени)

на основание чл. 224, ал. 2, т. ..... ЗМВР във връзка
с чл. 225 – 229 ППЗМВР
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ДЪРЖАВЕН

НАЛАГАМ
дисциплинарно наказание „ ..................“ за срок от
....................................... на........................................
..................................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното
място на служителя)

Л №: ....................
ЕГН: ....................
Предупреждавам служителя, че........................
..................................................................................
(вписва се съответното предупреждение, предвидено в
нормите на чл. 225 – 229 ППЗМВР)

Заповедта да се обяви от .......................................

(категорията, имената и длъжността на служителя,
който ще изпълни заповедта)

пред равни и по-старши от наказания служител.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от връчването є пред непосредствено погорестоящия административен орган ....................
....................................... по реда на АПК.
(изрично се посочва кой е той)

Препис от заповедта да се изпрати на Специализирана административна дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, за сведение, а на служителя да
се връчи срещу подпис.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): .............................
(подпис, печат, име, фамилия)

ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ: ...............................
(категорията, имената, длъжността,
подпис, час и дата)

Отп. в ......... екз.:
№
№

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Отказът на служителя да под
пише заповедта се удостоверява по реда на чл. 237,
ал. 3 ППЗМВР.
2. При невъзможност заповедта да бъде връчена
лично на държавния служител се прилага чл. 232,
ал. 2 – 4 ЗМВР.“

7. Приложение № 7 към чл. 35, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 35, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ (НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ)
№ ..........
I РАЗДЕЛ
РЕЗЮМЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО: ................
..................................................................................
..................................................................................
ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНИ (ИМЕНА, ЕГН,
АДРЕС): ......................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ВЕСТНИК
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II РАЗДЕЛ

ТРИТЕ
ИМЕНА:
1. ................
2. ................
3. ................
4. ................

ДЛЪЖНОСТ:

КАТЕГОРИЯ:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

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

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

ПОРЕДНОСТ УЧАСТИЕ:
ПОТЪРПЕВШ:
НА ПРОИЗИЗВЪРШИТЕЛ:
ШЕСТВИЕТО:			
1. ................
1. ................
1. ................
2. ................
2. ................
2. ................
3. ................
3. ................
3. ................
4. ................
4. ................
4. ................
ЕГН:
1. ............ 2. ............
3. ............ 4. ............
Л №:
1. ............ 2. ............
3. ............ 4. ............
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО ПО
ЧЛЕН, АЛИНЕЯ, ТОЧКА ОТ:
НАКАЗАИНСТРУКОБОБЩЕНА
ТЕЛНИЯ
ЦИЯТА
КВАЛИФИКАЦИЯ
КОДЕКС
ЗА ДДП
НА ДЕЯНИЕТО
1. ................ 1. ................
1. ................
2. ................ 2. ................
2. ................
3. ................ 3. ................
3. ................
4. ................ 4. ................
4. ................
МЯСТО НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО:
□ СЛУЖЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ
□ ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО
□ ЖИЛИЩЕ
ИЗВЪРШЕНО ПО ВРЕМЕ НА:
СЛУЖБА: 1. 2. 3. 4.
ОТПУСК: 1. 2. 3. 4.
В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ: 1. 2. 3. 4.
УПОТРЕБА НА
АЛКОХОЛ:

НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА
МВР (СУМА, ОБЕКТ):

ДА 1. 2. 3. 4.

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

НЕ 1. 2. 3. 4.

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

ПРИЧИНИ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ СЪС СЛУЖЕБНИ ВЕЩИ И ДОКУМЕНТИ (СТИКЕРИ):
□ ГРАБЕЖ 1. 2. 3. 4.
□ КРАЖБА 1. 2. 3. 4.
□ ИЗГУБВАНЕ 1. 2. 3. 4.
□ УНИЩОЖАВАНЕ 1. 2. 3. 4.
□ ПОВРЕЖДАНЕ 1. 2. 3. 4.
ОБРАЗУВАНА ПРОВЕРКА: ....................................
(№ И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА, ОРГАН, КОЙТО Я
ИЗДАВА): ..................................................................

ИЗПРАТЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ПРОКУРАТУРА:
..................................................................................
(№ И ДАТА НА ПИСМОТО): .....................

Отп. в .....екз.
№ ........		
		

ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК):
.................................................
(подпис, печат, име и фамилия)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съобщението за произшествие
(нещастен случай) се оформя като явен документ, а при
необходимост от изписване в него на класифицирана
информация – съгласно ЗККИ и ППЗКИ.
2. В раздел I се описва същността на произшествието (нещастен случай), къде, кога, как и при какви
обстоятелства е допуснато, както и установъчните
данни за пострадалите граждански лица.
3. В раздел II се посочват данните на служителите
на МВР. Когато те са повече от един, данните за всеки
от тях се попълват на номера, под който е записан
при посочване на званието и трите му имена.“

ВЕСТНИК
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Образувана проверка № ....................../............... г.
............................................................. прокуратура.
Отп. в ..... екз. ДИРЕКТОР:.................................
№		
(име и фамилия, подпис и печат)

8. Приложение № 8 към чл. 36, ал. 2 се
изменя така:

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Отчетната карта се попълва за
всеки отделен служител – ако са повече от един. Попълнената отчетна карта се изпраща в САД „Човешки
ресурси“ – МВР.
2. Ако в 30-дневен срок проверката не е приключила, се изпраща отчетна карта, в която се посочват
причините за това. След окончателното приключване на
проверката незабавно се изпраща нова отчетна карта.
3. Екземпляр от отчетната карта се прилага в ЛКД
на служителя.“

„Приложение № 8
към чл. 36, ал. 2

9. Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1 се изменя така:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ОТЧЕТНА КАРТА №…
ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ (НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ)
СЪС СЛУЖИТЕЛ ОТ МВР
Към документ: Рег. № ......................../................г.
на .............................................................................
(посочва се №, под който съобщението е изпратено в
САД „Човешки ресурси“ – МВР)

Извършил проверката:............................................
..................................................................................

(категория, имена и длъжност на служителя, извършил
проверката)

Резултат от проверката:
□ нарушение на служебната дисциплина
□ няма вина
□ извършител
□ потърпевш
..................................................................................

(категорията, имената, длъжността и ЕГН на служителя)

Взети мерки: Дисциплинарни: наложено наказание..............................................................................
за срок от ....................................................................
със заповед №............................................/.........г. на
...................................................................................,
връчена на................................................................
Организационни:
кадрови		
други
Причини за неприключване на проверката в
30-дневния срок: ....................................................
..................................................................................
(когато служителят е в законоустановен отпуск, се
посочва до коя дата включително)

Сезирана прокуратурата: с писмо № .........../........ г.
Образувано следствено дело: № ........./............... г.
............................................................... сл. служба.
Образувано дознание: № ..................../.............. г.
......................................................................служба.

„Приложение № 9
към чл. 40, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ
„ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ – МВР
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ НА ПРОИЗШЕСТВИЕ
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, на основание чл. 40, ал. 1 от Инструкцията
за дисциплината и дисциплинарната практика в
МВР регистрираното с рег. № ...............................
............... г. произшествие с участие на.................
..................................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното
място на служителя)

да бъде снето от отчет, тъй като при извършена проверка беше установено, че деянието не е
произшествие по смисъла на чл. 33, ал. 1 – 3 от
Инструкцията за дисциплината и дисциплинарната
практика в МВР, а с акт на
..................................................................................
(орган на съдебната власт)

№ ............ от ............. г. е постановен отказ от
образуване на наказателно производство (образуваното наказателно производство е прекратено)
поради.......................................................................
..................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилагат се акт на органа на
съдебната власт и справката от извършената проверка
по произшествието

ДИРЕКТОР: ..................................................
(подпис, печат, име и фамилия)“

10. Приложение № 10 към чл. 43, ал. 1, т. 1
се изменя така:
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„Приложение № 10
към чл. 43, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА .................. г.
Категория,
трите
имена и
длъжност

Струк- Направ- Съобтура
ление
щение
на дей- за проност
изшествие №,
дата

1

2

3

Дата на
извършване

Чл.…,
ал...
от
Наказателния
кодекс

Наказание, вид
и срок

№ на
заповедта и
орган

Уведомена
прокуратура,
№ и
дата
на
писмото

Образувано
наказателно
производство
№, дата
и орган

Прекратено №,
дата и
орган

5

6

7

8

9

10

11

4

ЗАБЕЛЕЖКА: САД „ЧР“ – МВР, се уведомява незабавно за настъпилите промени.“

11. Приложение № 11 към чл. 43, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 43, ал. 1, т. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ОБЖАЛВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН И СЪДЕБЕН РЕД НА ЗАПОВЕДИ ЗА НАЛОЖЕНИ
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПЕРИОДА .............................. г.
Категория, трите имена
и длъжност

Структура

Направление
на дейност

Дата на
извършване

Нарушение по
(посочва
се нормата от
ЗМВР,
ППЗМВР
или КТ)

Наказание,
вид и
срок

№ на
заповедта
и орган

1

2

3

4

5

6

7

Съоб- Вид общение жалване
за
и резулпроизтат
шествие
№,
дата
8

9

№, дата на
решението,
орган

10

“
12. Приложение № 12 към чл. 43, ал. 1, т. 3 се изменя така:

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

„Приложение № 12
към чл. 43, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ОБРАЗУВАНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1 ЗМВР СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА .................... г.
Категория,
трите имена и длъжност

Структура

Направление
на дейност

Дата на
извършване

Нарушение по
(посочва
се нормата от
ЗМВР,
ППЗМВР
или КТ)

№ на
заповед
та за
извършване
на дисциплинарно
производство
и орган

Наказание –
вид и
срок

№ на
заповедта
и орган

Служителят
няма
вина №, дата
на решението
и орган

Съобщение за
произшествие,
№ и
дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“
13. Приложение № 13 към чл. 44, ал. 1, т. 1, предл. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 44, ал. 1, т. 1, предл. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ПРОИЗШЕСТВИЯ (НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ)
ЗА ПЕРИОДА ............... г.
Кате- Струк- НаДата
Чл…,
ИзВид
гория, турно правна
ал…
върнатрите звено ление
изот
шикаимена
вършНК
тел
зана и
дейване
или
или
ние
длъжност
инпои
ност
струк- тър- срок
ция
певш

1

2

3

4

5

6

7

№
на
заповедта и
орган

8

УвеОбОтказ Пре- Съоб- Свадоразуот
кра- щение лено
мена вано обра- тено,
за
от
проназува- № и произ- отчет,
кура- каза- не, № дата шест№ ,
тура, телно дата,
вие,
дата
№ и
про- орган
№,
дата изводдата
ство
№,
дата
и орган
9

10

11

14. Приложение № 14 към чл. 44, ал. 1, т. 1, предл. 2 се изменя така:

12

13

14

“
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„Приложение № 14
към чл. 44, ал. 1, т. 1, предл. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
САД „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
София 1000, ул. „6 септември“ № 29
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20 ... г.
ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Снемане от отчет на произшествие, допуснато от служител на ..............................................
(структура)

От извършена проверка по изпратени от...........................................................................................................
(ръководителя на структура)

справка и................................................................................................................................................................
(акт на орган на съдебната власт, №, дата)

е установено, че извършеното от........................................................................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното място на служителя)

деяние, квалифицирано като произшествие по смисъла на чл. 33, ал. 1 – 3 от Инструкция № Iз-1015 от
4.VII.2006 г. и регистрирано с № ................., не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния
кодекс и дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 33, ал. 3 от същата инструкция.
Предвид гореизложеното и постъпилото предложение вх. № ............... 20 ... г. от ........................................
................................................................................................................................................................................
(ръководител на структурно звено)

за снемане от отчет на произшествието на основание чл. 150в, т. 6 ППЗМВР
ЗАПОВЯДВАМ:
СНЕМАМ ОТ ОТЧЕТ произшествие рег. № ................. 20 ...… г., допуснато от......................................
................................................................................................................................................................................
(категорията, имената, длъжността и работното място на служителя)

и въведено в системата АИС „Човешки ресурси“ – МВР, с вх. № .............. 20 ... г.

Л. № ...........................
ЕГН ...........................
Екземпляр от заповедта да се изпрати на отдел „КИАД“ при Специализирана административна
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, и в ....................................................... – за сведение и изпълнение.
						
(структура)
ДИРЕКТОР: .................................................

(подпис, печат, име и фамилия)

Отп. в .... екз.
№ ...................
№ ...................
№ ...................“

15. Приложение № 15 към чл. 44, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 44, ал. 1, т. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЗА ПЕРИОДА ............................. г.

Категория,
трите
имена,
длъжност

Структурно
звено

Направление
на дейност

Дата
на извършване

Нарушение
по (посочва се
нормата
от ЗМВР,
ППЗМВР
или КТ)

Вид наказание
и срок

№ на заповедта
и орган

Съобщение за
произшествие
№ и дата

Дата на
връчване
на заповедта

Предсрочна
отмяна, №
и дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

“

С Т Р.
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16. Приложение № 16 към чл. 44, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 44, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕРКИ
ЗА ПЕРИОДА............................. г.
Категория,
трите
имена
и длъжност

Структурно
звено

Направление
на дейност

Дата на
извършване

Нарушение
по (посочва
се нормата
от ЗМВР,
ППЗМВР
или КТ)

1

2

3

4

5

№ на
Вид
№ на за- Служизаповед- накаповедта
телят
та за
зание и орган
няма
извърш- и срок
вина –
ване
№, дата
на дисна рециплишението
нарно
и орган
производство
или проверка и
орган
6

7

8

Съобщение
за произшествие, №
и дата

9

10

“

17. Приложение № 17 към чл. 44, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 44, ал. 1, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СТРУКТУРА .............................................................................................
Адрес: ..................................................................................................
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ
ЗА ПЕРИОДА ........................................ г.
Категория,
три имена
(колектив)

Структурно
звено

Длъжност

Направление
на дейност

Вид награда

№ на заповедта

Орган, издал
заповедта за
награда

1

2

3

4

5

6

7

“

18. Приложение № 18 към чл. 44, ал. 1, т. 6 се изменя така:

6
3

“

7
4

“
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„Приложение № 18
към чл. 44, ал. 1, т. 6
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
АНАЛИЗ
за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика за периода ................................ г.
1. Анализ и оценка на извършената в службата
работа за укрепване на дисциплината, спазване
на законността и вътрешния ред, ефективността
от изпълнението на планираните и разпоредени в
тази насока мероприятия и индивидуалната работа
със служителите през отчетния период.
2. Анализ и оценка на състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в службата:
а) дисциплинарни нарушения и произшествия:
– статистически данни за видовете произшествия
и участващите в тях служители, разпределени по
структурни звена; съпоставка с минали периоди;
взето отношение; характерни случаи;
– статистически данни за видовете дисциплинарни нарушения и наложените за тях наказания
на служителите, разпределени по структурни звена;
съпоставка с минали периоди; характерни случаи;
– изпратени материали на съответната прокуратура, образувани досъдебни производства срещу
служители на МВР; осъдени служители;
– основни причини за допуснатите произшествия
и нарушения на служебната дисциплина;
– брой на корупционни прояви от служители
на МВР и взето отношение;
– случаи на полицейско насилие и взето отношение;
– наличие на конфликт на интереси и взето
отношение;
б) дисциплинарна практика:
– морално и материално стимулиране, вид и
брой на наградите;
– слабости при прилагането на дисциплинарната
власт и търсенето на дисциплинарна отговорност
от провинилите се служители и техните началници;
– отменени дисциплинарни наказания – причини, взето отношение спрямо виновните за
отмяната служители.
3. Сигнали. Брой и характер на сигналите
срещу служители на МВР. Анализ на работата по
тях, взето отношение.
4. Изводи.
5. Мероприятия за укрепване на дисциплината, спазване на законността и вътрешния ред в
службата със срокове и отговорници.
ДИРЕКТОР: .................................................
(подпис, печат, име и фамилия)
ЗАБЕЛЕЖКА: Анализите се изготвят при съобразяване с разпоредбите на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.“

19. Създава се приложение № 19 към чл. 14,
ал. 4:

ВЕСТНИК
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„Приложение № 19
към чл. 14, ал. 4
ПРИМЕРНО ПОДРЕЖДАНЕ
МАТЕРИАЛИТЕ В ДИСЦИПЛИНАРНО ДЕЛО
1. Опис.
2. Заповед за образуване на дисциплинарно
производство.
3. Заповед за удължаване срока за провеждане
на дисциплинарно производство.
4. Становище на дисциплинарно разследващия орган относно наличието на основания за
реализиране на дисциплинарната отговорност на
нарушителя.
5. Обобщена справка за резултатите от дисциплинарното разследване.
6. Покани.
7. Писмено обяснение (протокол за изслушване)
на нарушителя.
8. Допълнително обяснение/възражение на
нарушителя, дадено след запознаване с обобщената справка.
9. Сведения от свидетели.
10. Други писмени доказателства: писма; докладни записки; протоколи; експертизи; кадрови
справки; искания за отводи; становища и други.
11. Материали, послужили за образуване на
дисциплинарното производство (предложение
за образуване на дисциплинарно производство;
предложение за удължаване срока на дисциплинарното производство; преписка по предварителната
проверка).
12. Одити и материали от други проверки,
имащи отношение към производството.
При извършване на допълнителни действия по
производството материалите се подреждат след
първоначално събраните документи и предписанието, въз основа на което са извършени.
Материалите от действията по производството
се подреждат по възможност в хронологичен ред
и групирани тематично съобразно обстоятелствата,
които изясняват.“

20. Създава се приложение № 20 към чл. 26,
ал. 2:
„Приложение № 20
към чл. 26, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ДО
...........................……………
(имена на служителя)

........................................
(адрес за кореспонденция)

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Издадена заповед за налагане на
дисциплинарно наказание на държавен служител
в МВР

С Т Р.
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Господин (госпожо).......................................... ,
Уведомяваме Ви, че със заповед peг. № ..........
..... г. на .......................................... Ви е наложено дисциплинарно наказание „........................“ за
срок ................ за нарушение, съставомерно по
чл. ................ ЗМВР (ППЗМВР).
На основание чл. 232, ал. 1 ЗМВР следва да се
явите в ........................, етаж ..., стая ... за връчване
на заповедта в срок до ....................... г.
При неявяването Ви в определения срок съобщението ще бъде поставено на определеното за
целта място в ...............................................................

ВЕСТНИК

за нарушение, съставомерно по чл. ............. ЗМВР
(ППЗМВР).
СЛУЖИТЕЛИ:
1. ...........................
2. ..........................“

22. Създава се приложение № 22 към чл. 31,
ал. 4:
„Приложение № 22
към чл. 31, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ

(съответната структура)

От деня, следващ поставянето на съобщението,
започва да тече 14-дневен срок, в който следва да
се явите за връчване на заповедта. При неявяването
Ви в определения срок заповедта за дисциплинарно
наказание се смята за редовно връчена.
СЛУЖИТЕЛ: ...............................................
(имена и подпис от звено „ЧР“,
определен да изпълни заповедта)“

21. Създава се приложение № 21 към чл. 26,
ал. 3:
„Приложение № 21
към чл. 26, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
ПРОТОКОЛ
за поставено съобщение за връчване на издадена
заповед за налагане на дисциплинарно наказание
на държавен служител в МВР
Днес, ........................ 20 ... г., в .............. ч. на
таблото за съобщения в..........................................
..................................................................................
(посочва се структурата на МВР по месторабота на
служителя)

подписаните:
1................................................................................ ;
2................................................................................ ,
(категория, имена, длъжности на служителите, присъствали на поставянето)

поставихме съобщение рег. № ........................ г., че
със заповед peг. № ........................ г. по описа на
........................................... на държавния служител
..................................................................................
е наложено дисциплинарно наказание „....................“
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СТРУКТУРА ........................................
Адрес: ........................................
Рег. № .............. Екз. № .........
.................... 20.. г.
РЕШЕНИЕ
ОТНОСНО: Жалба № …… / ……………...… г.
срещу наложено дисциплинарно наказание
След като се запознах с отразеното в жалба №
……………….. по описа на …………….. срещу заповед рег.
№ ……………………. на ………………………………………………….……
за налагане на дисциплинарно наказание „………………“
за срок от ……………, обсъдих изложените от страните
доводи, представените доказателства по преписката
и установих следното:
Жалбата е подадена (не е подадена) в законоустановения 14-дневен срок от наказания служител,
поради което същата е допустима (недопустима).
Разгледана по същество е основателна (неоснователна).
МОТИВИ:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(посочват се основанията за решението)
Предвид изложеното обжалваната заповед се
явява законосъобразна (незаконосъобразна) и
правилна (неправилна).
Поради това на основание чл. 97, ал. 1 АПК
ПРИЕМАМ (ОТХВЪРЛЯМ) като основателна
(неоснователна) жалбата на .................................
..................................................................................
За настоящото решение страните да се уведомят
по реда на чл. 253, ал. 1 ППЗМВР.
МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР:
………..…………….………………...
(подпис, печат, име, фамилия)

Държавен служител:................................................
..................................................................................
(категория, имена, длъжност, подпис, час и
дата)“
9973

Министър: М. Миков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1416
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ и предвид това, че
курортен комплекс „Слънчев бряг“ е селищно образувание с национално значение с Решение № 45
от 25.І.2005 г. на Министерския съвет на Република
България, писмо на община Несебър с изх. № 04-002569 от 9.ІV.2009 г. (вх. № АУ 14-21 от 30.ІV.2009 г.)
във връзка с молба от Мария Иванова Димитрова,
писмо за допускане изработването на проект с изх.
№ АУ10-44 от 18.ІХ.2008 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ),
писмо на община Несебър, отдел „Екология“ с изх.
№ 92-00-10813 от 21.ХІ.2008 г., акт за резултатите от
обявяването по реда на чл. 128 от ЗУТ от 30.Х.2008 г.,
издаден от община Несебър, решение № 431 от протокол № 12 от 26.ХІ.2008 г. за съгласуване от Общинския
съвет – Несебър, и допълнение към протокол № 12 от
26.ХІ.2008 г., т. 1.2 от експертно заключение № УТП-0102-16 от 25.V.2009 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална политика
при МРРБ, договор за доброволна делба на недвижим
имот от 23.ІХ.2004 г., скица № 14049 от 2.V.2007 г.,
издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, и т. 8 от заповед № РД-02-14-478
от 24.VІІ.2006 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам изменение на
подробния устройствен план – план за застрояване в
курортен комплекс „Слънчев бряг – Запад“ на урегулиран поземлен имот ХІІ-617, кв. 401 в охранителна
зона „Б“, при следните устройствени показатели
за средноетажно, свободно жилищно застрояване
в курортна зона (Ок): плътност на застрояване до
30 %, кота корниз до 15 м (до 5 етажа), Кинт до 1,50,
минимално озеленяване 50 % и с паркиране в имота,
съгласно приетата графична част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след
обнародването є чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
10133

За министър: С. Ковачев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1450
от 22 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, Решение на Министерския съвет № 45
от 25.І.2005 г. за определяне на селищни образувания
с национално значение, писмо на община Самоков
с вх. № АУ 14-33 от 9.VІІ.2009 г. по повод молба от
„Рила – Боровец“ – АД, представлявано от Благовестка Георгиева Томова – изпълнителен директор,
със седалище и адрес на управление Самоков, ж. к.
КК Боровец, ЕИК 832048438, писмо изх. № АУ 10-18
от 6.VІ.2008 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за допускане по реда
на чл. 124, ал. 4 и чл. 135 ал. 4 ЗУТ, служебен акт на
Община Самоков от 19.І.2009 г. за не/постъпили въз-

ражения, становища на специализираните контролни
органи и съгласувателни писма на експлоатационните
дружества, писмо с регистрационен индекс 27-637 от
27.ХІ.2007 г. на Държавната агенция по горите към
Министерския съвет, решение № 890 по протокол
№ 22 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет – Самоков,
договор за покупко-продажба на недвижим имот
№ 119 от 15.ІІ.2007 г., експертно заключение № УТП01-02-26 от 15.VІІ.2009 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионалната
политика при МРРБ и заповед № РД-02-14-478 от
24.VІІ.2006 г. (т. 8) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за урегулиран поземлен
имот (УПИ) І-81 с площ 1565 кв. м – „за курортно
строителство и обществено обслужващи обекти“, в
кв. 14 по плана на курортен комплекс „Боровец“,
община Самоков, съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна част
от настоящата заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след
обнародването є чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
10134

За министър: С. Ковачев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-29
от 7 юли 2009 г.
На основание чл. 35, ал.1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за територията на район „Нови
Искър“, Столична община, област София.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните
регистри, са „Родон“ – ЕООД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № РД-15-5 от 31.I.2007 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
и „Янки“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със заповед № 483 от 25.VІ.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър
– София, район „Нови Искър“, и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
собствениците са длъжни да означат на свои разноски
границите на поземлените имоти, намиращи се на
територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.
10124

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-16-30
от 9 юли 2009 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за землищата на с. Горско
Ново село и с. Разсоха, община Златарица, област
Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Ландинвест“ – ЕООД, вписано в
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регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 238 от
16.V.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията
по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в службата по геодезия, картография и кадастър,
общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да
означат на свои разноски границите на поземлените
имоти, намиращи се на територията на района, в
съответствие с актовете за собственост.
10125

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-16-31
от 15 юли 2009 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за територията на район „Студентски“, Столична община, област София.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните
регистри, са „Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 300-2-316
от 12.ХІ.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, „Консултантска агенция – Аргус“
– ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със заповед № 931 от 25.ІХ.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра, и „Спел – 96“
– ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със заповед № 630 от 18.VІІ.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – София, и район „Студентски“.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
собствениците са длъжни да означат на свои разноски
границите на поземлените имоти, находящи се на
територията на района в съответствие с актовете за
собственост.
10126

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-16-32
от 20 юли 2009 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за землището на Карлово,
община Карлово, област Пловдив.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са „Зенит – гео“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 300-2277 от 18.ІХ.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, и „ГЕОБИБ“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 3002-284 от 18.ІХ.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в службата по геодезия, картография и кадастър и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
собствениците са длъжни да означат на свои разноски
границите на поземлените имоти, находящи се на
територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
10127

Изпълнителен директор: Цв. Боев
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 69
от 5 февруари 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Столичният
общински съвет одобрява:
1. Плана за регулация на м. Орландовци – Малашевци – парк „Братска могила“ – кв. 160 (стар), кв.
15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 106а, 108, 160, 196 (нови), в
граници: от север – жп ареал, от изток – ул. Простор
и Иван Попов, от юг – ул. Димитър Гущанов и Лястовица, от запад – ул. Нешо Бончев и производствена
зона „Военна рампа – изток“, по червените и сините
линии, цифри, текст и защриховки с корекциите в
зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Плана за застрояване на м. Орландовци – Малашевци – парк „Братска могила“ – кв. 160 (стар),
кв. 15а, 15б, 15в, 16б, 105, 106, 106а, 108, 160, 196
(нови), в граници: от север – жп ареал, от изток –
ул. Простор и Иван Попов, от юг – ул. Димитър
Гущанов и Лястовица, от запад – ул. Нешо Бончев
и производствена зона „Военна рампа – изток“, с
корекциите в зелен цвят.
3. План-схемите за водоснабдяване, канализация
и електроснабдяване в обхвата на разработката.
Решението може да бъде обжалвано чрез район
„Сердика“ пред Административния съд – София, в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10136

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 241
от 16 април 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл. 22, ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
§ 6, ал. 7 от Закона за устройство на територията,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява план за регулация на м. „Изток – Изток
част I и част II “ в граници: улица от о.т. 97 през о.т.
88 – о.т. 89 – о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т.
3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 28 – о.т. 154 – о.т. 161 – о.т.
159 – о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 – о.т. 220а
до о.т. 220; южна граница на УПИ 1 – за озеленяване
от кв. 92б; улица от о.т. 216б през о.т. 216а – о.т. 216 до
о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 – о.т. 194 – о.т.
194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до
о.т. 125а; улица от о.т. 125а до о.т. 125; улица от о.т.
125 през о.т. 121 – о.т. 109 – о.т. 105 – о.т. 103 – о.т.
98 до о.т. 97, с изключение на: кв. 3 УПИ XII-1773,
XIV-1772; кв. 10 УПИ VII-203,204, XIX-1577; кв. 12,
IX-245, XIII-1462, за обществено обслужване; кв. 25,
УПИ ХIV-1785; кв. 25А, УПИ ХIII-230, 231; кв. 30,
УПИ II – за ОДЗ, VII-25,27,28, XIV-1613; кв. 43, УПИ
IV-182; кв. 53 и 53а; кв. 53б, УПИ II-1433 за офиси;
кв. 54 УПИ III – общ. обсл.; кв. 55; кв. 56, УПИ II548, III-547; кв. 57, УПИ XIV-за ЖС, XI-558; кв. 58,
УПИ 1-532, 533, VIII – за общ. обсл, Х-538, XI-537,
ХII-535, XIII-534, XIV-1514; кв. 60, УПИ III-555, 556;
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кв. 68, УПИ VIII-778; кв. 69a, УПИ V-794, 795; кв.
69, УПИ III-800; IV-799; V-798; кв. 72, УПИ XIV-571;
кв. 83а, УПИ III-700,701; кв. 83, УПИ II-716; кв. 84,
УПИ III-655,656, V-659,1542, VI-660, VII-662; кв. 85,
УПИ IV-649,1719; кв. 90а, УПИ II-686 за офиси; кв.
91, УПИ II-632, III-631, IV-627, V-626, VII-624, 1599; кв.
92, УПИ III-680, 681, IV-679, по червените и сините
линии, цифри, букви и текст с корекциите в зелен и
кафяв цвят и съгласно приложения проект.
2. Одобрява план за застрояване на м. „Изток –
Изток част I и част II“ в граници: улица от о.т. 97
през о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т.
2 през о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 28 – о.т. 154 – о.т.
161 – о.т. 159 – о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160
– о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I – за
озеленяване от кв. 92б; улица от о.т. 216б през о.т.
216а – о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т.
199 – о.т. 194 – о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т.
194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т. 125а до
о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 – о.т. 109 –
о.т. 105 – о.т. 103 – о.т. 98 до о.т. 97, с корекциите в
зелен и кафяв цвят и съгласно приложения проект
и схемата за велоалеите – неразделна част от плана.
Планът за застрояване за частите, изключени
от плана за регулация, може да се прилага след
провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или ал. 5
или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение на
засегнатите имоти.
3. От плана за регулация и от плана за застрояване, съответно по т. 1 и 2, се изключват и всички
квартали и имоти, за които има издаден акт за
одобряване на подробен устройствен план (план
за регулация и застрояване, план за регулация или
план за застрояване), който е предмет на неприключил към датата на настоящото решение съдебен
административно-правен спор, а именно обхвата
на подробните устройствени планове, одобрени
със заповед № РД-09-50-76 от 3.ІV.2002 г., заповед
№ РД-09-50-486 от 5.VІІІ.1999 г. и решение № 105
по протокол № 39 от 17.VІ.2006 г. на Столичния
общински съвет.
Решението може да бъде обжалвано чрез Столична
община, район „Изгрев“, пред Административния съд
– София, в 14-дневен срок от уведомяването.
Председател: А. Иванов
10158

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 649
от 24 април 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 178 от 26.ІІІ.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 6.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ул. Слатинска река, до бл. 14, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
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„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC: SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
2.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10071

РЕШЕНИЕ № 650
от 24 април 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 178 от 26.ІІ.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 7.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ул. Слатинска река, зад бл. 14, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
5.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10072

РЕШЕНИЕ № 652
от 24 април 2009 г.
На основание чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 208 от 24.ІV.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
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ж.к. Зона Б-18, бл. 14, на територита на район „Възраждане“, обособена част от „Софинвест“ – ЕООД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 90 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация
– до 29.ІХ.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП
– от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация
– 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата
на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10073

РЕШЕНИЕ № 653
от 24 април 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 131 от 13.ІІІ.2008 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Връбница 1 (стар ж.к. Надежда 5),
до бл. 535, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 98 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC: SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация
– до 6.Х.2009 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 – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10074
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РЕШЕНИЕ № 680
от 22 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и
Решение № 9 от 12.ІІ.2004 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 5.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и терен,
ул. 23 декември 11, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, заедно с право на
собственост върху прилежащ терен с площ 350 кв.м.
2. Начална цена – 48 000 лв.; 14,67 % от сделката
подлежи на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие –4800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
1.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв.
(с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10075

РЕШЕНИЕ № 721
от 19 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и
Решение № 325 от 21.V.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 28.ІХ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 1, ж. к.
Зона Б-5-3, бл. 24, ет.1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 42 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация
– до 24.ІХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП
– от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация
в размер 360 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 – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
9993

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

РЕШЕНИЕ № 722
от 19 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и
Решение № 325 от 21.V.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 29.ІХ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 2, ж.
к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация
– до 25.ІХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП
– от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация
в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
9994

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

РЕШЕНИЕ № 723
от 19 юни 2009 г.
На основание чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и
Решение № 325 от 21.V.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 30.ІХ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 3, ж.к.
Зона Б-5-3, до бл. 24, ет.2, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 59 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 5900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация
– до 28.ІХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП
– от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация
в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
9995

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

РЕШЕНИЕ № 724
от 19 юни 2009 г.
На основание чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и
Решение № 325 от 21.V.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 1.Х.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 4, ж.к.
Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
29.ІХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
360 лв (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
9996

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

РЕШЕНИЕ № 803
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 1, т. 3, чл. 32, ал. 3, т. 2
ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5, 7, 8 и 10 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с Решение
№ 773 от 26.VІІ.2007 г. на Столичния общински
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съвет и чл. 8, ал. 12 от Правилника за дейността
на Столичната общинска агенция за приватизация
Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за продажба на обект – сграда и поземлен
имот, в района на язовир „Искър“, м. Гьоловете,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, с право на собственост върху поземлен
имот.
2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер на 400 000 лв. и
запазване предмета на дейност на обекта – почивна
база, за срок не по-малък от 10 години считано
от датата на прехвърляне на собствеността върху
обекта – предмет на продажба; цената се заплаща в
деня на подписване на договора за продажба по реда,
определен в конкурсната документация; сделката не
се облага с ДДС.
3. Конкурсна документация се закупува в Столичната общинска агенция за приватизация, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 7, всеки работен ден от
14 до 16 ч. в срок до 26.Х.2009 г. след заплащане на
сума в размер 1200 лв. (с ДДС) в касата на СОАП.
4. Условие за закупуване на конкурсна документация е представянето на следните документи:
4.1 по отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация в случай, че закупуват документация
от името на друго физическо лице;
4.2. по отношение на юридическите лица:
– документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
– оригинал или нотариално заверено копие на
документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт
на лицето, закупуващо документация, не може да се
установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и
заверен от заклет преводач.
5. При получаване на конкурсна документация
лицата подписват декларация за неразгласяване на
информация. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване
на информация лично от свое име, а от името на
упълномощителя се представя нотариално заверена
декларация за неразгласяване на информация.
6. В срок до 2.ХІ.2009 г. лицата, закупили конкурсна
документация, могат да отправят писмени искания
до СОАП за даване на разяснения по процедурата на
провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в
писмена форма в тридневен срок и се предоставят на
разположение на всички лица, закупили конкурсна
документация.
7. Депозит за участие в размер 40 000 лв. се
внася по банкова сметка на СОАП № BG 49 SOMB
9130 33 26474601 при „Общинска банка“ – АД, BIC
SOMBBGSF, София, ул. Врабча 6. Краен срок за
внасяне на депозита – всеки работен ден, но не покъсно от деня на внасяне на офертата.
8. Лицата, закупили конкурсна документация и
получили сертификат за регистрация, имат право
да подадат оферта за участие в конкурса. Съдържанието на офертата трябва да отговаря на изискванията, поставени в Правилата за провеждане на
конкурса, които са неразделна част от конкурсната
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документация. Краен срок за внасяне на офертата
– 9.ХІ.2009 г., 16 ч. в СОАП, София, пл. Славейков
6, ет. І, стая 2. Изпращане на оферти по пощенски
път не се допуска.
9. Утвърждава конкурсната документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10076

РЕШЕНИЕ № 807
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 31 ЗПСК и чл. 8 от Правилника
за дейността на СОАП Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация отменя свое
Решение № 595 от 27.ІІ.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.)
за насрочване на публичен търг с явно наддаване
за продажба на обект: помещение към трафопост с
поземлен имот, пл. № 687, кв. 3, гр. Банкя, в. з. Бели
брег, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Банкя“, с право на собственост върху ПИ 687.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10077

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 351
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – парцеларен план за кабелна линия до БКТП в
ПИ 78639.24.74 по кадастралната карта на с. Църква,
община Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10064
РЕШЕНИЕ № 352
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – парцеларен план за кабелна линия до БКТП
в ПИ 62788.17.183 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10065
РЕШЕНИЕ № 353
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – парцеларен план за външен водопровод от
ПИ 53120.36.3 до ПИ 53120.506.170 и канализация от
ПИ 53120.14.295 до ПИ 53120.506.170 по плана на в.з.
Фиш-Фиш, Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10066
РЕШЕНИЕ № 354
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за монтаж на вятърен
електрогенератор за ПИ 23769.52.34 по кадастралната
карта на с. Дропла, община Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10067
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РЕШЕНИЕ № 355
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – парцеларен план за монтаж на вятърен електрогенератор за ПИ 23769.11.53 и ПИ 23769.11.56 и
ПУП за обслужващ път с ПИ 23769.11.55 по кадастралната карта на с. Дропла, община Балчик.
10068

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 356
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява
ПУП – парцеларен план за монтаж на вятърен електрогенератор за ПИ 18160.107.44 по кадастралната
карта на с. Гурково, община Балчик.
10069

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 357
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – ПЗ за фотоволтаични системи в ПИ
67951.38.219 по кадастралната карта на с. Соколово,
община Балчик.
10070

Председател: Ст. Павлов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 659
23 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 2 и 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 3, т. 4
от Методиката за приватизационни сделки, приета с
решения № 48 от 2004 г. и 574 от 2009 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, допълва решения:
– № 371 от 9.Х.2008 г. относно продажба на 19 579
поименни акции от „ВТО Мултиком“ – АД, Велико
Търново, представляващи 34 % от капитала на дружеството, с начална цена 320 000 лв;
– № 485 от 19.ІІ.2009 г. относно продажба на УПИ І
от кв. 54 по плана на с. Дичин с площ 8845 кв.м
заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше
училище) с РЗП 846 кв.м и едноетажна сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м с начална цена 86 740 лв.,
частично облагаеми с ДДС;
– № 486 от 19.ІІ.2009 г. относно продажба на
общински нежилищен имот, представляващ незавършен обект на строителството – разширение на
детска градина, с РЗП 1348 кв.м, построен в УПИ
VІ, кв. 50 по плана на Килифарево, с площ 860
кв.м, с начална цена 90 000 лв., без ДДС и застроен
УПИ І от строителен кв. 40 по плана на с. Никюп с
площ 1900 кв.м заедно с построена в него масивна
едноетажна сграда – бивша мандра, с РЗП 176 кв.м,
с начална цена 7313 лв., частично облагаеми с ДДС;
– № 512 от 19.ІІІ.2009 г. относно продажба на УПИ І
от кв. 11 по плана на с. Беляковец с площ 5395 кв.м
заедно с построена в него сграда бивше училище,
външни тоалетни и склад с обща РЗП 717 кв.м, с
начална цена 206 774 лв., частично облагаеми с ДДС;
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– № 513 от 19.ІІІ.2009 г. относно продажба на
общински нежилищни имоти в с. Войнежа, представ
ляващи незастроен урегулиран поземлен имот І – за
обществено обслужване, от кв. 4 с площ 2786 кв.м, с
начална цена 11 144 лв. без ДДС; урегулиран поземлен
имот ІІ – за обществено обслужване, от кв. 4 с площ
2786 кв.м заедно с построена в него сграда – бивша
тоалетна с площ 52 кв.м, с начална цена 11 870 лв.,
частично облагаеми с ДДС; урегулиран поземлен
имот ІІІ – за обществено обслужване, от кв. 4 с площ
2589 кв.м заедно с построена в него сграда бивше
общежитие със застроена площ 144 кв.м, с начална
цена 13 108 лв., частично облагаеми с ДДС; урегулиран поземлен имот ІV – за обществено обслужване,
от кв. 4 с площ 2588 кв.м заедно с построена в него
сграда бивше училище с РЗП 1004 кв.м, с начална
цена 58 979 лв., частично облагаеми с ДДС;
– № 514 от 19.ІІІ.2009 г. относно продажба на
общински нежилищни имоти в с. Пчелище, представляващи незастроен урегулиран поземлен имот
І, отреден за обществено обслужване, от кв. 45 с
площ 1658 кв.м, с начална цена 10 900 лв. без ДДС;
незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – за обществено обслужване, от кв. 45 с площ 1397 кв.м, с
начална цена 8400 лв. без ДДС; незастроен урегулиран
поземлен имот ІV – за обществено обслужване, от
кв. 45 с площ 1500 кв.м с начална цена 11 100 лв. без
ДДС; незастроен урегулиран поземлен имот V – за
обществено обслужване, от кв. 45 с площ 1635 кв.м
с начална цена 11 500 лв. без ДДС; незастроен урегулиран поземлен имот VІ – за обществено обслужване,
от кв. 45 с площ 1500 кв.м, с начална цена 18 100 лв.
без ДДС; незастроен урегулиран поземлен имот
VІІ – за обществено обслужване, от кв. 45 с площ
1623 кв.м, с начална цена 21 300 лв. без ДДС; незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – за обществено
обслужване, от кв. 45 с площ 2362 кв.м, с начална
цена 25 600 лв. без ДДС; урегулиран поземлен имот
ІХ – за обществено обслужване, от кв. 45 с площ
3432 кв.м заедно с построена в него сграда (бивше
училище с две пристройки с РЗП 1534,19 кв.м) с
начална цена 103 500 лв., частично облагаеми с ДДС,
със следния текст: „При провеждане на поредни
търгове се допуска разсрочено плащане при следните
условия: начална вноска – не по-малка от половината
на определената на търга цена; срок за издължаване –
до 12 месеца от сключването на договора; лихва върху
неиздължената част – ОЛП плюс 10 пункта.“
10092

За председател: Г. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 660
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2009 г. и открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – магазин на ул. Н. Габровски 31, Велико Търново – собственост на община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на обекта, сключването
на договори за придобиване на дялово участие, за
наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания и поемане на менителнични задължения,
освен с разрешение на общинския съвет.
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3. Възлага на ОбАП да подготви и осъществи
приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и приетите решения от общинския съвет.
10093

За председател: Г. Стефанов

ОБЩИНА ДРАГОМАН
РЕШЕНИЕ № 119
от 13 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2 и 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Драгоман, одобрява изготвения ПУП (ПП) за трасе
за подземен ел. кабел НН за обект: „Фотоволтаична
система в имот № 16020 от КВС на с. Василовци,
община Драгоман“.
10105

ЗАПОВЕД № 1556
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 във връзка с
чл. 27, ал. 4 ППЗНП и решение № 25 от 26.ІІІ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Дупница, преобразувам
Целодневна детска градина „Радост“, с. Яхиново, в
Обединено детско заведение „Радост“, с. Яхиново.
Трудовоправните отношения с наличния персонал
на ЦДГ „Радост“ да бъдат уредени при условията на
чл. 123 КТ.

РЕШЕНИЕ № 225
от 25 юни 2009 г.
На основание чл. 58, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 60,
ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите и чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, реши:
1. Утвърждава доклада на комисията за провеждането на открита процедура за предоставяне
на концесия с предмет: проектиране, изграждане,
управление, поддържане и експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия
посредством силата на вятъра, върху поземлени
имоти – публична общинска собственост на община
Карнобат, подробно описани в решение № 130.І от
28.Х.2008 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат.
2. Прекратява процедурата за предоставяне на
концесия с предмет: проектиране, изграждане, управление, поддържане и експлоатация на енергиен
обект за производство на електрическа енергия
посредством силата на вятъра, върху поземлени
имоти – публична общинска собственост на община
Карнобат, подробно описани в решение № 130.І от
28.Х.2008 г. на Общинския съвет – гр. Карнобат,
поради неподаване на оферти.
3. Възлага на кмета на община Карнобат да извърши всички действия по Закона за концесиите във
връзка с обявяване на настоящото решение.
10058

РЕШЕНИЕ № 330
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Монтана,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе за външно кабелно електрозахранване
20 kV в обхват: от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.20.116 през ПИ 48489.20.98, 48489.17.51,
48489.17.50, 48489.17.13, 48489.16.423 до Базова станция
№ 5931 на „Глобул“ в ПИ 48489.16.526 по кадастралната карта на Монтана, землище Монтана.
10135

Председател: Т. Ченешев

Председател: Св. Николов

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 355
от 10 април 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“, област Пловдив, одобрява ПУП –
парцеларен план на обект „Газоснабдяване на община
Пловдив и община „Родопи“, подобект „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия – клон 2 – етап 2“, в землищата
на с. Брани поле и с. Брестник, община „Родопи“,
област Пловдив.
10059

Кмет: Ат. Янев

ОБЩИНА КАРНОБАТ

БРОЙ 65

ОБЩИНА МОНТАНА

Председател: В. Димитров

ОБЩИНА ДУПНИЦА

10096
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Председател: В. Георгиева

ОБЩИНА СПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 5
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 44, ал. 1, т. 13
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Сапарева баня, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Главен канализационен колектор за ПВЛ „х. Пионерска – х. Рилски
езера“ с обхват поземлени имоти, представляващи
имоти с идентификатори № 65365.210.81, 65365.210.82,
65365.210.80, 65365.210.88, 65365.210.111, 65365.210.117,
65365.210.87, 65365.210.926 и 65365.210.922, местност
Рила, по кадастралната карта на землището на Сапарева баня, одобрена със заповед № РД-18-15 от
19.ІІ.2008 г. на изп. директор на АГКК, София.
10056

Председател: В. Златанчев

РЕШЕНИЕ № 8
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 44, ал. 1, т. 13
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сапарева баня, одобрява подробен устройствен план –
парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване за
поземлен имот № 65365.57.7“ с обхват поземлен имот,
представляващ имот с идентификатор № 65365.57.7
по кадастралната карта на землището на Сапарева
баня, одобрена със заповед № РД-18-15 от 19.ІІ.2008 г.
на изп. директор на АГКК, София.
10057

Председател: В. Златанчев

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 804
от 27 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Силистра, одобрява:
1. ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за фотоволтаична централа в
поземлен имот № 000266 в землището на с. Калипетрово, община Силистра;
2. ПУП – ПЗ за създаване на устройствена основа за фотоволтаична централа в имот № 176008
в землището на с. Калипетрово, община Силистра;
3. ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за фотоволтаична централа в
поземлени имоти № 00895.113.6 и 00895.113.5 в землището на с. Айдемир, община Силистра;
4. ПУП – план за застрояване за поземлени имоти № 000274 и 000619 в землището на с. Полковник
Ламбриново, община Силистра;
5. ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за фотоволтаична централа в
поземлен имот № 000579 в землището на с. Полков
ник Ламбриново, община Силистра;
6. ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за фотоволтаична централа в
имот № 00895.26.511 в землището на с. Айдемир,
община Силистра.
10094

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 39
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ситово, одобрява
подробен устройствен план – ПД за поземлен имот
№ 027123 (стар 027115), № 027125 (стар 027120) и
№ 027121 в землището на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665,
община Ситово, област Силистра, за промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на
фотоволтаични електроцентрали при показатели:
Е1-Е2 1-2, Н1-Н2 2-10 М. ІІ застр. до 80 %; кинт до
1, ІІ озеленяване – мин. 20 %; възложители: „Фокс –
В“ – ЕООД, Силистра, и „Вило“ – ЕООД, Силистра.
10095

Председател: Р. Кязим

Джевдет Чакъров – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
и постъпило заявление от Петър Георгиев Златанов, кмет на община Поморие, открива процедура
за издаване на разрешително за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в Черно море
от обект в процес на проектиране и строителство,
придружено с изискващите се данни и документи по
чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за водите и чл. 14, ал. 1 от
Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни
за заустване на отпадъчни води във водни обекти и
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ,
бр. 66 от 2001 г.). 1. Цел на заявеното използване на
водите – заустване на пречистени отпадъчни води
след реконструираната, разширена и модернизирана
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ПСОВ Поморие (РРМ). 2. Водно тяло, в което се
провежда използването на водите – Черно море. 3.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – предвижда се реконструкция,
разширение и модернизация на ПСОВ Поморие,
включително изграждане на дълбоководно заустване
на пречистените отпадъчни води след станцията; пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море
чрез съществуващ бетонен тръбопровод, преминават
през напорна задържаща шахта и заустваща подводна тръба в Черно море. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална и
териториална единица, код по единния класификатор
на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на ползване: Черно
море, чрез дълбоководно заустване навътре в морето, извън район за съществуващо и перспективно
ползване на водите, в пояс на санитарна охрана, в
точка с географски координати СШ 42° 32' 37,03'' и
ИД 27° 35' 10,70'', ПИ № 000510, землище Поморие,
ЕКАТТЕ 57491. 5. Проектни параметри на използването: 5.1. количество на водите – максимално
разрешено количество отпадъчни води, които ще
се заустват във водоприемника – 5 438 621 м3/год.;
5.2. индивидуални емисионни ограничения и срок
за достигането им: 5.2.1. смесени отпадъчни води:
активна реакция рН: 6 – 9; неразтворени вещества:
35 мг/дм3; БПК5: 25 мг/дм3; ХПК: 125 мг/дм3; общ
азот: 10 мг/дм3; общ фосфор: 1 мг/дм3; 5.2.2. срок
за достигане на индивидуалните емисионни ограничения: три месеца след въвеждане на РРМ ПСОВ
Поморие в експлоатация. 6. Условия, при които би
могло да се предостави правото на използване на
водите: 6.1. проектът за РРМ на ПСОВ Поморие да
осигури измерване на количеството отпадъчни води,
зауствани във водоприемника; 6.2. заустването на
пречистените отпадъчни води да се извършва чрез
дълбоководно заустване извън район на съществуващо и перспективно ползване на водите, в пояс
на санитарна охрана; 6.3. след въвеждане на РРМ
на ПСОВ в експлоатация да се осигури изследване
на отпадъчните води от акредитирана лаборатория
съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект; 6.4. преди
въвеждане на РРМ на ПСОВ Поморие в експлоатация
всички зауствания от канализационната мрежа на
града и новоизграждащите се урбанизирани територии около него да се включат към довеждащия
колектор на станцията с цел пречистване на всички
отпадъчни води; 6.5. събирането, транспортирането,
съхранението и/или обезвреждането на утайките от
пречиствателните съоръжения да се извършва в съот
вествие със Закона за управление на отпадъците; 6.6.
обеззаразяването на пречистените отпадъчни води
да се извършва непрекъснато по време на курортния сезон, а през останалото време след заповед
на РИОКОЗ. 7. Място за предоставяне на писмени
възражения или предложения от заинтересованите
лица – Министерство на околната среда и водите,
Дирекция „Управление на водите“, София, бул.
Мария-Луиза 22. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3
от Закона за водите заинтересованите лица могат
да възразят срещу издаването на разрешителното
или да предложат условия, при които същото да
бъде издадено с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяването на съобщението.
10060

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3, чл. 145, ал. 2 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал разрешение за строеж № РС-23 от
15.VІІ.2009 г. на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, София, за строеж: „Рехабилитация
на вертикална планировка и настилка в тила на
9-о, 10-о, 0-во и 11-о корабни места в пристанищен
терминал Варна-запад – І етап“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез дирекция
„Правна“ при МРРБ.
10103
333. – Нов български университет обявява конкурси
за: професори по: 05.03.01 стара история (египтология)
– един, 05.01.13 философия на културата, политиката,
правото и икономиката (теория на религиите) – един,
05.05.04 римско частно право – един; доценти по:
05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства
(стъклопластика и витражни техники) – един, 05.03.01
стара история – един, всички със срок 3 месеца;
асистенти по: 02.21.10 приложение на принципите и
методите на кибернетиката в различни области на
науката (медицина, биокибернетика) – един, 05.04.22
класически езици – един, 05.08.04 изкуствознание и
изобразителни изкуства (пространственият дизайн –
функция и култура) – един, 05.08.04 изкуствознание
и изобразителни изкуства (рисуване и композиция)
– един, всички със срок един месец (по конкурсите
за асистенти се изисква кандидатите да притежават
научна степен „доктор“); преподавател по 05.08.02
музикознание и музикално изкуство (класическо
и камерно пеене, вокални ансамбли, актьорско
майсторство) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават в НБУ,
ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216, тел.
8110236, 8110216.
9948
920. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс за асистент
по 03.01.37 обща хирургия за нуждите на Клиниката
по ендокринна хирургия към Клиничния център по
ендокринология и геронтология със срок един месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в справки – Клиничен център по ендокринология и
геронтология, ул. Здраве 2, тел. 895 60 40.
10159
921. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по вътрешни болести за доцент по 03.01.47 кардиология – един, за нуждите на Клиниката по кардиология
при УМБАЛ „Александровска“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – канцеларията на Катедрата по вътрешни
болести, София, бул. Г. Софийски 1, тел. 9230 227.
10160
922. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Клиничния център по нуклеарна медицина и лъчелечение
за професор по 03.01.28 медицинска радиология и
рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи) за нуждите на Клиниката по лъчелечение
при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчелечение, София 1431, ул.
Здраве 2, тел. 9230 561.
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923. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по клинична лаборатория и клинична имунология
за доцент по 01.06.23 имунология за нуждите на
Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ
„Св. Ив. Рилски“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
Катедрата по клинична лаборатория и клинична
имунология, бул. Св. Г. Софийски 1, тел. 9230 922.
10162
15. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за: професори
по: 05.07.03 методика на обучението (методика на
обучението по изобразително изкуство (живопис) –
един, със срок 4 месеца; 02.07.01 теоретични основи
на комуникационната техника (сигнали и системи) –
един; доценти по: 05.07.03 методика на обучението
(методика на обучението в туризма) – един; 05.04.18
славянски езици (съвременен руски език) – един;
05.05.01 теория на държавата и правото, политически
и правни учения – един; 05.03.04 нова и най-нова обща
история – един, за специалностите „Международни
отношения“ и „Европеистика“; 05.05.08 гражданско
и семейно право – един, всички със срок 3 месеца;
асистенти по: 01.03.04 ядрена физика – един; 05.04.20
германски езици (съвременен немски език) – един;
05.04.22 класически езици (новогръцки език) – един;
05.04.11 общо и сравнително езикознание – един;
05.04.17 български език (история на езика – един;
съвременен български език – синтаксис – един);
05.05.06 конституционно право на Република България – един, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората (нова
сграда), ет. 1, стая 106, тел. 073/88-89-215.
10084
970. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Бургас, обявява конкурси за: старши научен сътрудник
ІІ ст. по 01.05.06 химия на високомолекулярните съединения (структура и свойства на полимерите) – един,
със срок 3 месеца; преподаватели по 05.07.05 теория
и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) –
двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/858-210.
10003
5. – Етнографският институт с музей при БАН
обявява конкурс за научен сътрудник по 05.03.14
етнография – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЕИМ – БАН, канцелария, София 1000, ул. Московска
6А, тел. 988 42 09.
10002
701. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за доцент по 02.03.05 корабни силови уредби,
машини и механизми за нуждите на катедра „Корабни силови уредби“ – един, със срок за подаване на
документите 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището, тел.
552-230, 552-240, 552-243, 632-015 (16 704).
9949
185. – Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за научен сътрудник по 04.01.05 селекция
и семепроизводство на културните растения – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – Институт по овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила
12, тел. 032/692 349.
10001
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХV състав,
призовава Петър Русев Иванов с последен известен
адрес Варна, ул. Кап. І ранг Г. Купов 61, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ІХ.2009 г. в 9 ч.
като заинтересувана страна по адм.д. № 3110/2008,
заведено от Кръстю Тодоров Кръстев и Надежда
Тодорова Райкова, срещу заповед № РД-08-7706-268
от 21.VІІІ.2008 г. на областния управител на област с
административен център Варна, с която са изменени
заповеди № РД-1-7706/467 от 4.ХІІ.2002 г. и № РД-17706/68 от 11.ІІІ.2003 г. за плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ,
местност Бровец-юг, землище Галата, община Варна,
относно имоти № 1117, 1112, 4152, 9727, 1650 и 1653.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 137,
ал. 4 АПК.
10218
Пловдивският окръжен съд, ХІV състав, призовава
Васил Димитров Димитров с последен адрес София,
ж.к. Надежда 3, бл 319, вх. В, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 1.Х.2009 г. в 13,30 ч. като
ответник по гр.д. № 17/2008 по жалба на Стефан Ангелов Стефанов против решение по гр.д. № 418/2006.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
10219
Ботевградският районен съд призовава Евдокия
Георгиева Пенчева с последен адрес София, ул. Царево
село 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
5.Х.2009 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 739/2007,
заведено от Пена Найденова Апостолова, по чл. 50,
ал. 1 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
10079
Варненският районен съд, ХХІ състав, призовава
Силвия Христова Йорданова-Бланк с последен известен адрес Велико Търново, ул. Симеон Велики 2, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.Х.2009 г. в
10 ч. като ответница по гр.д. № 6626/2007, заведено
от Бонка Димитрова Василева и др., по чл. 97 ГПК
(отм.). Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10240
Врачанският районен съд, 2 гр. състав, призовава
Петър Пелов Костадинов, Мария Пелова Костадинова и Луиза Пелова Костадинова от Австралия, с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 25.ІХ.2009 г. в
10 ч. като ответници по гр.д. № 918/2009, заведено от
Костадин Иванов Костов от Берковица, по чл. 69 ЗН.
Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
10216
Никополският районен съд призовава Ердал
Сюер с последен адрес Никопол, област Плевен, ул.
Васил Левски 102, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 17.ІХ.2009 г. в 12,30 ч. като ответник по
бр.д. № 184/2009, заведено от Гюлчихар Мюмюнова
Сюер, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10217
Пловдивският районен съд, І гр. състав, призовава
Хусну Алкан с последен адрес Република Турция, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ІХ.2009 г. в
13,30 ч. като ответник по гр.д. № 7169/2009, заведено
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от Лариса Петкова Петкова, по иск. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
10239
Ямболският окръжен съд на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д. № 307/2009
по депозирано мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), София, представлявана от
Стоян Кушлев, против Иван Желязков Петров, ЕГН
4911099127, постоянен адрес Ямбол, ж.к. Златен рог,
бл. 15, вх. Е, ет. 2, ап. 119, и ЕТ „Иван Желязков
Петров“, ЕИК 128522496, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 15, вх. Е, ет. 2,
ап. 119, представляван от Иван Желязков Петров,
с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 4
ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на
имущество, притежавано от ответниците, на обща
стойност 116 300 лв., включващо: дворно място в
с. Хаджи Димитрово, община „Тунджа“, област Ямбол, неурегулирано 770 кв.м и урегулирано 940 кв.м,
съставляващо парцел VІІ-266 в кв. 41 по плана на
същото село, заедно с построената в това дворно
място вилна сграда, при граници на парцела: улица,
парцел VІІІ-267, парцел ІХ-266, парцел Х-266 и парцел VІ-266; имотът е собственост на Иван Желязков
Петров, закупен по нот. акт. № 182, том V, рег. № 7001,
д. № 662 от 27.Х.2000 г., и е с пазарна стойност към
момента 52 000 лв.; жилище № 119 в жилищна сграда
№ ЕПЖБ-12, вх. Б, ет. 2, к.с. Ленин (ж.к. Златен рог),
Ямбол, състоящо се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и една тераса, със застроена площ
60,5 кв.м, при граници: от изток – двор на блока, от
запад – стълбище, от север – апартамент № 118, от
юг – апартамент № 120, отгоре – апартамент № 122,
отдолу – апартамент № 116, и избено помещение
№ 5 от 3,34 кв.м, при граници: от изток – двор на
блока, от запад – коридор, от север – мазе № 6, от
юг – двор на блока, отгоре – ет. 1, вх. Е, и 0,755 %
ид.ч. от правото на строеж върху мястото; имотът е
собственост на Иван Желязков Петров, закупен по
договор за покупко-продажба на жилище по реда на
чл. 117 ЗТСУ от 10.І.1985 г.; търговска зала № 1 по
разпределението с архитектурно-строителната част
на обекта с площ 50,23 кв.м със самостоятелен вход,
на партерния етаж на секция „А“ на жилищен блок
от осем етажа в кв. 11, ж.к. Златен рог, Ямбол, при
граници: от север – търговска зала № 2, от юг – улица,
от изток – склад и стълбищна клетка, от запад – секция „Б“, ведно с 1,846 % от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж, представляващо
незавършено строителство на търговски обект – търговска зала № 1 на етап ІІ на СМР, част от обект
№ 87374.56.40.2.31; имотът е собственост на ЕТ „Иван
Желязков Петров“, закупен по нот. акт № 77, том ІІІ,
рег. № 4357, д. № 253 от 27.ІV.2001 г., и е с пазарна
стойност към момента 35 200 лв.; складово помещение по разпределението с архитектурно-строителната
част на обекта с площ 39,40 кв.м със самостоятелен
вход на партерния етаж от секция „А“ на построения
жилищен блок от осем етажа в кв. 11, ж.к. Златен
рог, Ямбол, при граници на помещението: от запад
– търговска зала № 1, от изток – Клуб на енергетика,
от север – стълбищна клетка, от юг – улица, ведно
с 1,448 % от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, представляващо незавършено
строителство на търговски обект – склад, на етап ІІ
на СМР; имотът е собственост на ЕТ „Иван Желязков Петров“, закупен по нот. акт № 76, том ІІІ, рег.
№ 4356, д. № 252 от 27.ІV.2001 г., и е с пазарна стойност към момента 27 600 лв.; лек автомобил марка
и модел „Форд Ескорт“, с рег. № У 4452 АА, рама
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№ WF0AXXGCAAKA29219, двигател № RTAKA29219,
дата на първоначална регистрация – 14.VІІІ.1989 г.;
автомобилът е собственост на Иван Желязков
Петров; сумата 300 лв., получена от продажбата на
товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „207Д“,
ДК № У 2216 АА, рама № 60131118162379, двигател
№ 61691710049579. Делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 25.ХІ.2009 г. в 10 ч.
Указва на трети заинтересувани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, че
могат да предявят своите претенции върху описаното
имущество или върху отделни имуществени права от
него по реда на чл. 29 ЗОПДИППД в двумесечен срок
от обнародването пред Ямболския окръжен съд като
първа инстанция по образуваното гр.д. № 307/2009.
10220

Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3149
от 24.IХ.2007 г. по ф. д. № 1846/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Каракутас
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Шар планина 2, с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция – животинска и растителна, търговия с промишлени и непромишлени
стоки, стоки за бита, комисионна и оказионна дейност
(търговия), транспорт на товари, товаро-разтоварна
дейност, услуги в областта на туризма, организиране
и провеждане на екскурзии в страната и чужбина,
хотелиерство, кафетерия, увеселителни мероприятия,
производство и продажба на тестени и сладкарски
изделия след снабдяване със съответните разрешителни, продажба на безалкохолни и алкохолни напитки
след снабдяване със съответните разрешителни,
електроженни и оксиженни услуги, строителни услуги; таксиметрови услуги на пътници и товари със
собствен и нает транспорт в страната и чужбина след
снабдяване със съответните лицензии и разрешителни, ремонт на автомобили, боядисване, антикварна
търговия, уникати, както и всякакви други дейности,
които не са забранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитриос Георгиос Каракутас,
който го управлява и представлява. Дружеството е
с неограничен срок.
37181
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3097
от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 308/2005 промени за „Ей –
Си консулт“ – ООД: освобождава като съдружник
Кирил Станков Анастасов; вписва като съдружник
Бойко Николов Златков.
37182
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3178 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1865/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Данием – 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Петър Сарафов 22, вх. А, ет. 5, ап. 18, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; рибовъдство и аквакултура, земеделие и
животновъдство, ситопечатни услуги, шивашки услуги,
строителство, сделки с недвижими имоти, транспортна
дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, маркетингова и рекламна дейност,
производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска и хранително-вкусова продук-
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ция, комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, рекламни,
проектантски, информационни, както и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Екатерина Ангелова
Моралиева и Давид Смиленов Юруков, представлява
се и се управлява от Екатерина Ангелова Моралиева
и е с неограничен срок.
37183
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3108 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1824/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Луксстрой“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Николай Петрини 6, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Йовица Станчевски и Анна Якимова
Станчевска, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
37184
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3075 от
19.IХ.2007 г. по ф. д. № 1809/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Бориц“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Разлог, ж. к. Изток 5, вх. Б,
ет. 4, ап. 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; лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, дърводелски и строителни
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем,
транспортни услуги и лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Борис Маринов Георгиев и
Христо Иванов Тумбев, представлява се и се управлява
от Борис Маринов Георгиев и е с неограничен срок.
37185
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3038 от
15.IХ.2007 г. по ф. д. № 1787/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „19 С.О.“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, продажба на стоки от собствено производство,
търговия с недвижими имоти, сделки с интелектуална
собственост, складови и лизингови сделки, текстилни,
шивашки и конфекционни услуги, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 17 000 лв., със съдружници Константинос
Евривиадис, Анастасиос Спиридон Пасхалис, представлява се и се управлява от Константинос Евривиадис
и е с неограничен срок.
37186
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 883 от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 526/2007 еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Алис Супервижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Дружинци, област Кърджали, ул. Извън регулацията
3, с предмет на дейност: консултантска дейност, проектиране във всички фази, изработване на проекти
за строителство, оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите, строителен надзор, строителство, строително-монтажни работи, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, операции с недвижими имоти,
наемодателна дейност, проектиране и внедряване на
хардуер и софтуер, научноизследователска дейност,
маркетинг, реклама и проучване на общественото
мнение, повишаване на квалификацията и преквалификация, покупка на стоки или вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство и търговия със собствени стоки,
дейности в областта на компютърните технологии,
поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, климатици, машинописни и копирни
услуги, предпечатна подготовка, счетоводни дейности,
данъчни консултации, консултации по управление и
стопанска дейност и други бизнес услуги, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, туристическа,
външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга стопанска
дейност, която не е изрично забранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Милков Чавдаров,
който го представлява и управлява.
40292
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 886 от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 529/2007 дружество с
ограничена отговорност „Фортуна“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. Сан
Стефано 2, вх. Б, ет. 2, ап. 14, с предмет на дейност:
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрови услуги в страната и в чужбина,
складова дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки и
предмети на бита, рекламна, туристическа дейност,
строителство, наемодателна и хотелиерска дейност,
дейности в областта на компютърните технологии,
както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Алексей Чавдаров Ангелов, Янко Илиев Кутоманов
и Цветан Драгомиров Колев и се управлява и представлява от управителя Алексей Чавдаров Ангелов.
40293
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 931
от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 248/2006 вписа промени за
„Хилмак“ – ООД, Джебел: освобождава като управител Нуман Чакър; вписва като управител Хилми
Йълдъз, който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно с управителя Вейсел Таш.
40294
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VII.2007 г.
по ф.д. № 531/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Елегант – ауто“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Дупница, ул. Кресна 6, ет. 3, 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, комисионни, спедиционни, складови,
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лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
битови и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт
на стоки, покупка и продажба на недвижими имоти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Руменов Стоянов и Любомир
Руменов Стоянов и се управлява и представлява от
Иван Руменов Стоянов.
40340
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2007 г.
по ф.д. № 561/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Пинус“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ул. Цар Борис I № 39В,
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, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Любен Глигоров и Микица Василев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
40341
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VII.2007 г.
по ф.д. № 519/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Д и Е“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Дупница, ж.к. Елица, бл. 38,
ет. 1, ап. 1, 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, внос и износ на стоки, реекспорт, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, транспортни, лицензионни
и складови сделки, импресарски, програмни, информационни, компютърни, рекламни, туристически, хотелиерски, таксиметрови или други услуги, извършване
на международен превоз на пътници и товари (след
получаване на съответното разрешение), дейност
като обменно бюро (след получаване на съответното
разрешение), сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизингова дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Драгомир Димитров Драгомиров.
40342
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 495/2007 вписа промяна за „Виктория филм“ –
АД: премества седалището и адреса на управление
на дружеството от Враца, ул. Никола Войводов 7, в
Монтана, ул. Пейо Яворов 1, хотел „Огоста“.
37310
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.VIII.2007 г.
по ф.д. № 246/94 вписва промени за „Балканкар –
Дунав“ – АД, Лом: вписва промяна в устава на дружеството, приета на общото събрание на акционерите,
проведено на 3.V.2007 г.; вписва промяна в системата
на управление на дружеството от едностепенна система с орган на управление съвет на директорите в
двустепенна система с орган на управление надзорен
съвет и управителен съвет; заличава като членове
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на съвета на директорите Мария Стоянова Янкулова,
Емил Милчов Игнатов и Красимир Георгиев Димитров; вписва надзорен съвет в състав: Антони Иванов
Наумов, Благой Борисов Христов и Чавдар Николаев
Минчев; вписва управителен съвет в състав: Емил
Милчов Игнатов, Красимир Георгиев Димитров и
Цветан Замфиров Димитров; вписва като изпълнителен директор на дружеството Емил Милчов Игнатов.
37311
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф.д. № 65/2006 вписва промени за „Ай Ди Ай“ – ЕООД,
Монтана: вписва прехвърляне на дружествени дялове:
Илиандър Димитров Илиев прехвърля всичките си
дружествени дялове от капитала на дружеството на
„Емо 91“ – ООД, Монтана (рег. по ф. д. № 652/2000
на МОС); заличава като едноличен собственик, управляващ и представляващ дружеството Илиандър
Димитров Илиев; вписва като едноличен собственик
на капитала на дружеството „Емо 91“ – ООД, Монтана; вписва като управител на дружеството Даниел
Иванов Върбанов; вписа нов учредителен акт.
37312
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IХ.2007 г. по ф. д. № 191/2007 вписва промени за
„Коорд“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление на дружеството от Монтана, ул. Извора
19, ап. 1, в Шумен, ул. Христо Ботев 6, ет. 3, ап. 3;
допуска прилагане на нов дружествен договор.
37313
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.IХ.2007 г. по ф. д. № 60/2007 вписва промени
за „Ара – 05“ – ЕООД: заличава като управител на
дружеството Цветана Каменова Иванова; вписва като
управител на дружеството Александър Цветанов Вълчев; премества седалището и адреса на управелние
на дружеството от Монтана, ул. Веренишка 109 А,
ап. 21, в София, ж. к. Младост 3, бл. 313, вх. 2, ап. 5;
вписа нов учредителен акт.
37314
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 491/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дихри – 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Берковица, ул. Солунска 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; покупка на ценни книжа
с цел препродажба; търговско представителство, посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови, лизингови, лицензионни сделки;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон;
дейността ще се извършва в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със собственик на капитала Тодор Димитров Янев,
който го управлява и представлява.
37315
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 8.V.2007 г.
по ф. д. № 239/2007 вписа промяна за „Мултикомерс“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление на дружеството от Пловдив, бул. Никола
Вапцаров 99, бл. 142, вх. Г, ет. 2, ап. 6, в Монтана,
ул. Димитър Подвързачов 12.
37316
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Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г. по
ф. д. № 426/2007 регистрира еднолично дружество с
ограничена отговорност „Център за езиково и професионално обучение – Козлодуй“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Лом, ул. Славянска 7, ет. 3, и
с предмет на дейност: обучение по компоненти за
професии (професионални модули); компютърно обучение; езиково обучение; сертифициране; обучение и
сертифициране по програмите на „Есет“ – ООД, участие
в образователни инициативи на „Есет“ – ООД , обучение и сертифициране по национални и международни
програми; разработване и участие в образователни и
обучителни проекти; дружеството може да участва
по решение на общото събрание на съдружниците в
съществуващи дружества или в дружества, които ще
се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни
или не на неговия предмет на дейност; дружеството
може да придобива по законен начин всякакви права,
необходими за осъществяването на предмета на дейност,
както и да изпълнява всякаква друга работа, която
има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност; дружеството може да
реализира и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със собственик на капитала „Център за езиково
и бизнес обучение гр. Лом“ – ООД, Лом (рег. по ф. д.
№ 232/2005 на МОС), и се управлява и представлява
от Недялка Маркова Трайкова.
37317
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VIII.2007 г.
по ф. д. № 450/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Калинди – В.М“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Смирненски, ул.
Георги Димитров 5, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен и или обработен вид; производство на стоки
с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, компютърна дейност; превозна дейност
на пътници и товари; сервизна, автомонтьорски и
шлосерски услуги; хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна
импресарска дейност; дейност на търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна
и външна търговия; внос, износ, бартерни сделки,
реекспорт, производство и търговия с растителна и
животинска продукция, машини, резервни части и
битова техника; строеж, обзавеждане и експлоатация на крайпътни заведения, туристически обекти и
жилищни сгради, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон, с извършване на
всички дейности в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентин Константинов Михайлов.
37318
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2007 г.
по ф. д. № 477/2007 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност „Алина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ж. к.
Младост, бл. 35, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книжа с цел продажба;
търговско представителство; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
рекламни, информационни, програмни, имперсарски,
консултантски, телекомуникационни и други услуги;
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търговия с мобилни телефони и аксесоари, благородни метали и др.; търговия с петролни продукти;
посреднически услуги при покупко-продажба, замяна
и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство; кетъринг; лизинг и други
дейности, незабранени със закон, с упражняване на
всички дейности в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитал Димитър Крумов Петров.
37319
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 484/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Въкова“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Лом, ул. Пристанищна 4, вх. Б, ап. 1,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид на едро и дребно, внос, износ,
бартерни и реекспортни сделки; търговско представителство и посредничество; превозни, спедиционни,
складови и комисионни сделки; проектантска, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност;
продажба на стоки от собствено производство;
лизингови, маркетингови и валутни сделки; туристически, хотелиерски, информационни, програмни,
консултантски, сервизни, рекламни и други услуги,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон, с упражняване на всички изброени дейности
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5100 лв., с неограничен срок, със съдружници Валерия
Младенова Въкова, Михаел Ханс Петер Литтершайд,
Цветелина Росенова Литершайд и се управлява и
представлява от управителите Валерия Младенова
Въкова и Михаел Ханс Петер Литтершайд заедно
и поотделно.
37320
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по
ф. д. № 487/2007 регистрира дружество с ограничена
отговорност „Ар енд Пи енерджи сълюшънс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Цар
Борис III № 60, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно с
позволени със закон стоки; внос; износ; реекспорт;
бартерни сделки; превоз на пътници и товари; търговия, преработка и реализация на стоки за бита и
промишлеността и селското стопанство, търговия с
всякакви алкохолни и безалкохолни напитки и стоки от
хранително-вкусовата промишленост; обмен на валута;
туристически и туроператорски услуги, хотелиерство
и ресторантьорство; търговия и посредничество на
недвижими имоти; строителна дейност; консултантски услуги; маркетинг; търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Ангел Петков Ангелов, Атанас
Иванов Римпев, Мариан Иванов Римпев и Иван
Янков Римпев и се управлява и представлява от управителите Ангел Петков Ангелов и Атанас Иванов
Римпев заедно и поотделно.
37321
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1054 от
28.IХ.2007 г. по ф.д. № 560/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Тигар“ –
ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул.
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Ракитовец 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки на стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, печатарски, издателски и
всякакви други видове услуги, които не са забранени
със закон, както и сключването на всякакъв друг
вид сделки и извършването на всякакъв друг вид
дейности, незабранени със закон, след снабдяване с
предварителни разрешения, когато такива се изискват от особените закони. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Ангелов Миленов
и Милен Ангелов Миленов, с неопределен срок и се
управлява и представлява от управителя Димитър
Ангелов Миленов.
40144
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1088 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 578/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евромакс трейд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Добруджа, бл. 31,
вх. А, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност, изразяваща се в покупка на
селскостопанска продукция, животни, суровини и
материали, готова промишлена и хранителна продукция с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство
на консерви, хранителни стоки и художествени произведения, производство на всички разрешени със
закон стоки и откриване на собствени производствени
бази с цел продажба на произведеното в страната
и в чужбина, бутик, оказион, забавни и електронни
игри, кафе-аперитив, за производство, консултантска
и проектантска дейност с екологична насоченост,
проектиране, изграждане и производство в минната
промишленост, геодезична и маркшайдерска дейност,
счетоводни и финансови услуги, външнотърговска
дейност, изразяваща се в импорт, експорт, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки, вътрешен
и международен превоз на пътници и товари с лек,
лекотоварен и пътнически транспорт, предоставяне
под наем на транспортна, селскостопанска и друга
техника на физически и юридически лица, вкл. на
абонаментна основа, търговско представителство
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, посредническа търговска дейност, спедиционна, комисионна, складова и лизингова дейност,
търговия с течни и твърди горива и горивосмазочни
материали, всякаква дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван
Олегов Павлов, с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала.
40145
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261,
ал. 1 ТЗ с решение № 1085 от 5.Х.2007 г. регистрира
по ф.д. № 409/2005 промени за „Майон“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял,
съответстващ на 5 дружествени дяла от капитала
на дружеството всеки по 10 лв., на обща стойност
50 лв. от Адриан Леонидов Недялков на Валери
Леонидов Недялков; вписва освобождаването на
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Адриан Леонидов Недялков като съдружник в дружеството; вписва преобразуване на дружеството от
ООД в ЕООД; едноличен собственик на капитала
е Валери Леонидов Недялков; вписва учредителен
акт на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Валери Леонидов Недялков.
40146
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 987 от
18.IХ.2007 г. по ф.д. № 521/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мидима – 86“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 37, вх. В,
ет. 2, ап. 54, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговски сделки, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, производство
и търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки и всички други
търговски сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Стоянов Димитров, с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала.
40147
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1076 от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 293/2007 вписа прехвърлянето
на търговско предприятие „Елит проект“ – ЕООД,
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Констант газ 20“ – ЕООД.
40148
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 2064
от 5.IХ.2007 г. по ф.д. № 335/2001 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на „Регионално
дружество за заетост и структурно развитие“ – ООД,
гр. Левски, със срок на ликвидация 6 месеца и с
ликвидатор Лидия Радославова Недялкова.
40736
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2364 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 770/2007 вписа промени за „Беларус агро – трейд“ – ЕООД, Плевен: заличава като
управител на дружеството Цанка Георгиева РъсинаМирчева; вписва като управител и представляващ
дружеството Анатолий Никитич Медяник.
40737
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2344 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1015/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Италкар“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Чаталджа 60, ет. 1, стая 405, с предмет
на дейност: вътреобщностна търговия и внос на
нови и употребявани автомобили и продажбата им
на българския пазар, внос на резервни части за автомобили и търговия на едро и дребно с тях, внос и
търговия с автомобилни масла и гуми, строителство,
покупка и продажба на недвижими имоти, ремонт
на автомобили, транспортни услуги, преработка на
селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от съдружниците (управители) Джанлука Дольоти и Гоставо
Биньоли заедно и поотделно.
40738
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2360 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 660/2007 вписа промени за „П Т
С – технология“ – ООД, Плевен: вписва като прокурист
на дружеството Гоставо Биньоли; премества адреса
на управление от Плевен, ул. Иван Вазов 18, ет. 1,
ап. 3, в Плевен, ул. Чаталджа 60, ет. 1, стая 405/407;
вписва решение на общото събрание на съдружниците
от 9.Х.2007 г. за изменение на дружествения договор.
40739
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2361 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 542/2005 вписа промени за
„Дольоти“ – ЕООД, Плевен: вписва като прокурист
на дружеството Гоставо Биньоли; премества адреса
на управление от Плевен, ул. Иван Вазов 18, ет. 1,
ап. 3, в Плевен, ул. Чаталджа 60, ет. 1, стая 405/407;
вписва решение на едноличния собственик на капитала от 9.Х.2007 г. за изменение на учредителния акт
на дружеството.
40740
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2345 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1016/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Валмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, бул. Русе 87, вх. 3, ет. 7, ап. 14, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност във всички разрешени със закон форми и
с всякакви разрешени със закон стоки, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със
селскостопанска продукция от растителен и животински произход, внос-износ, експорт и реекспорт,
транспортна, спедиторска, комисионна дейност, маркетинг, туристическа, рекламна и лизингова дейност,
представителство (без процесуално), посредничество,
разкриване на магазини, кафе-аперитиви, автомивки,
бензиностанции, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мариана Красимирова Рачкова.
40741
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2373 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1021/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Валеми“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Червен бряг, ул. Васил Априлов 14, вх. Б, ет. 4, ап. 10,
с предмет на дейност: производство на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, откриване на магазини за хранителни и
нехранителни стоки, кафе-аперитиви, хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа, комисионна, складова, лизингова, транспортна, рекламна дейност
(без кино и печат), търговско представителство (без
процесуално) и посредничество на български и чуждестранни фирми, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, външнотърговска дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
съдружниците (управители) Емил Михайлов Николов
и Валентин Георгиев Трифонов заедно и поотделно.
40742
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2367 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 626/2007 вписа промени за
„Изот“ – ООД, Плевен: заличава като управител на
дружеството Андрей Петров Андреевски; вписва като
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управител и представляващ дружеството Бисер Маринов Негров; вписва решение на общото събрание на
съдружниците от 7.Х.2007 г. за настъпилите промени.
40743
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2368 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 288/2003 вписа промени за „Топ трейд 2“ – ЕООД, Плевен: премества
седалището и адреса на управление на дружеството от
Плевен, ул. Георги Кочев 4, вх. А, ап. 24, в София, кв.
Сухата река, ул. Тодорини кукли 47; вписва решения
на едноличния собственик на капитала и приетите
с тях промени в учредителния акт на дружеството
от 15.VIII.2007 г.
40744
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7966 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4173/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Елипс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Храбрец 24, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност:
търговия с плодове, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство на промишлени и селскостопански стоки и реализацията им на пазара, търговско
посредничество и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица, дистрибуторска, комисионна, консигнационна и лизингова
дейност, транспортна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и чужбина, и всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Стефан Петров Петров.
37376
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8005 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4684/2000 вписа промени за
„Био фреш“ – ООД: освобождаване на Кирил Николаев
Вълев като съдружник и управител на дружеството;
едноличен собственик на капитала на дружеството
е Спас Великов Георгиев; ново наименование на
фирмата на дружеството – „Био фреш“ – ЕООД; нов
адрес на управление на дружеството – Пловдив, ул.
Полковник Сава Муткуров 36, ет. 3, ап. 3; приемане
на учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от управителя и едноличен собственик
на капитала Спас Великов Георгиев.
37377
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7970 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4190/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дани – трейд –
94“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Архимандрит Евлоги 10, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: покупко-продажба на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки,
алкохолни и безалкохолни напитки, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всички други дейности, незабранени
изрично със закон, след получаване на съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Йорданка Пенева Ганчева.
37378
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7891 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 4162/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джина дулче“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Гладстон 11, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от
закона – внос-износ, реекспорт, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, разкриване и
експлоатация на търговски обекти, покупка на стоки
и вещи за препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, козметични услуги, търговия с
козметични стоки, фризьорство, гримьорство, организиране на курсове за гримьори, фризьори, маникюр,
педикюр, ноктопластика, разкриване и експлоатация
на фитнес зали, соларни студиа, ресторантьорски,
хотелиерски (след съответно разрешение и лиценз),
рекламни, информационни и програмни услуги,
търговско представителство и посредничество на
български и чужди фирми в страната и чужбина,
транспортна дейност, вътрешен и международен
туризъм, както и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Нина
Атанасова Станчева-Димитрова.
37379
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7934 от
26.IХ.2007 г. по ф. д. № 4193/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Роли – Ди“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Борислав 17, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, в т. ч. внос, износ, реекспорт, бартер и
други специфични външно- и вътрешнотърговски
операции, рибовъдство и рибопроизводство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книги с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионна, складова,
спедиционна, лизингова и инженерингова дейност,
превозни, транспортни, таксиметрови и туристически
услуги в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни, строително-монтажни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и отдаване под наем, производство и
търговия със селскостопански произведения и продукти, вкл. и животински такива, както и всякаква
друг дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Лина Димитрова Рогачева-Куртева, Мердие Рашидова
Карахалилова, ЕТ „Роли – 90 – Димитър Рогачев“,
Пловдив, и се представлява и управлява от Лина
Димитрова Рогачева-Куртева и Димитър Николов
Рогачев заедно и поотделно.
37380
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 7960 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4043/2007 вписа еднолично акционерно дружество „Лейксайд девелъпмънт“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пролет
2, ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство и ремонт на всякакъв
вид сгради и други строителни обекти, хотелиерска
и ресторантьорска дейност, туристически услуги, организиран отдих и развлечения, посредничество при
покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, организиране на маркетингови проучвания и
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извършване на търговски сделки, рекламна дейност
и всякакви други дейности, незабранени от законодателството, с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000
акции с номинална стойност 50 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала Стефка
Манолова Стаменова, с едностепенна система на
управление – съвет на директорите с мандат три
години в състав: Слав Ангелов Даскалов, Стефка
Манолова Стаменова – изпълнителен директор и
председател на СД, Димана Ангелова Даскалова, и
се представлява от изпълнителния директор Стефка
Манолова Стаменова.
37381
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7974 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4197/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Гълъба“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Преспа 12, ет. 21, ап. 158, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, външнотърговска дейност, в т. ч.
износ, внос, реекспорт, търговско посредничество и
представителство, рекламни, информационни, програмни, туристически и хотелиерски услуги, преводи
и легализация на документи на всички езици (след
получаване на необходимото разрешение), търговска
дейност от всякакъв вид, в т. ч. износ и внос на битова и друга техника, сервизни услуги, както и всички
други дейности, позволени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Стоян Генов Гълъбов.
37382
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7969 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4186/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „АСЛ – трейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Цар Иван Шишман 7, ет. 1, с предмет на дейност:
търговия с метали – черни и цветни, отпадъци и
отломки от тях и сплавите им, след получаване на
лиценз, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт,
импорт и реекспорт, посреднически и комисионни
услуги, транспортни услуги в страната и чужбина,
строителство, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
рекламна дейност, както и всички други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Любомир Любчев Трохаров, Атанас Тодоров Чуренлиев и Стефан Василев Сотиров и се представлява
и управлява от Атанас Тодоров Чуренлиев и Стефан
Василев Сотиров заедно и поотделно.
37383
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7963 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 4100/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фараон – С“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Никола Вапцаров 91А, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт
и реекспорт, посреднически и комисионни услуги,
транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен
и международен туризъм, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и чужбина, строителство, архитектура,
златарство и бижутерство, рекламна дейност, както
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и всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружество е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Стефан Апостолов
Семерджиев.
37384
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7938 от
26.IХ.2007 г. по ф. д. № 4199/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Силва Драгиева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Гео Милев 10, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: аранжиране на цветя и продажба, консултантска дейност, вътрешна и външна търговия и
търговия на едро и дребно на стоки в първоначален,
преработен и обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, посредническа и комисионерска дейност,
спедиционна и транспортна дейност в страната и
чужбина, маркетингова дейност, рекламна дейност,
дизайнерство, преводаческа дейност, всякакви производствени и непроизводствени услуги, всякакъв вид
дейност и услуги, както и всички други дейности,
позволени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Силвия
Симеонова Драгиева.
37385
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7932 от
26.IХ.2007 г. по ф. д. № 4192/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Автотранспорти
Стеве“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел SPS, офис 412, с
предмет на дейност: транспортна, спедиторска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия на
едро и дребно на всички видове стоки и суровини,
разрешени от закона, строителни услуги, туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, извършване на външнотърговска дейност – експорт, импорт и реекспорт,
търговско посредничество и представителство, инвестиционна, комисионна, рекламна, информационна,
посредническа, консултантска и маркетингова дейност
и всички други дейности и услуги, незабранени от
закона, в случаите, за които се изисква разрешителен
и лицензионен режим, търговската дейност ще се
упражнява след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Стефано Прати.
37386
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8048 от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 4116/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Унибро“ – ООД, със седалище
и адрес управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, с предмет на дейност: производство, търговия,
внос и износ на мебели, врати и прозорци, поливни
съоръжения и селскостопанска техника, производство, търговия, внос и износ на оптични носители,
производство, внос и износ на медицинска апаратура,
изграждане и управляване на центрове за красота,
козметични салони, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Ахмет Теллиоглу,
Семих Татлъджан и Алтан Аяз и се представлява и
управлява от Ахмет Теллиоглу.
37387
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8046 от
28.IХ.2007 г. по ф. д. № 4632/2006 вписа промени за
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„Фаме“ – ООД: заличава Осман Реха Пашалъоглу
и Рамазан Уфук Найджъ като съдружници, заличава
Рамазан Уфук Найджъ като управител; вписва за
съдружник Атидже Идаетова Джебирова; промени в
дружествения договор; дружеството се управлява и
представлява от Фатих Мелек.
37388
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8070 от
2.Х.2007 г. по ф. д. № 901/2007 вписа промени за „Зе –
5“ – ЕООД: заличаване на Васил Иванов Сребринов
като управител на дружеството; избиране на Петър
Димитров Къртев за управител на дружеството; промени в учредителния акт; дружеството се управлява
и представлява от Петър Димитър Къртев.
37389
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8110 от
3.Х.2007 г. по ф. д. № 3125/2001 вписа промени за
„Рит – 2001“ – ООД: заличава Христинка Вълкова
Вълкова като съдружник; едноличен собственик на
капитала и управител – Кольо Петров Колев; промяна
фирмата на дружеството на „Рит – 2001“ – ЕООД;
приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от Кольо Петров Колев.
37390
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8533 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 2441/2002 вписа промени за
„Екосити“ – ЕООД: заличава Тихомир Малинов Митев
като едноличен собственик на капитала и управител;
вписа като едноличен собственик на капитала „Волф
милениум“ – ООД, Хасково; вписва като управител
Катя Христозова Петрова; вписва ново седалище
и адрес на управление: Хасково, ул. Патриарх Евтимий 1; вписва учредителен акт; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Катя
Христозова Петрова.
40402
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8563 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 86/2004 вписа промени за
„Аргус девелопментс“ – ООД: освобождава Лефтер
Георгиев Лефтеров като управител на дружеството;
вписва Йордан Антонов Иванов като управител на
дружеството; вписва ново седалище и адрес на управление на дружеството: Русе, бул. Света Троица 2,
вх. 2; вписва промяна в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Йордан
Антонов Иванов.
40403
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8467 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4120/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Каза стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Славянска
2А, с предмет на дейност: дървопреработване, производство на врати, дограма, мебели, осъществяване
на консултантска, посредническа и рекламна дейност,
осъществяване на импортна и експортна дейност,
производство на хранителни и нехранителни стоки,
хотелиерство, туристическа дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон и за която не
се изисква предварително разрешение (лицензия) от
държавен орган. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Константин Руйчев
Костов, Реджеп Коджаман и Али Еюп и се представлява и управлява от Константин Руйчев Костов и
Реджеп Коджаман заедно и поотделно.
40404
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8334 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 4374/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Арком – С“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар
Борис III Обединител 64, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: търговия – вътрешна и външна на едро и
дребно, производство на стоки във всички отрасли
на промишлеността, всякакви други дейности във
всички сфери на производството, услугите, търговията, селското стопанство, незабранени със закон или
друг нормативен акт в страната и в чужбина, вкл. и
представителство на наши и чуждестранни фирми,
както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Сето Арман Сеойлемезян
и Арман Артинов Сеойлемезян и се представлява и
управлява от Сето Арман Сеойлемезян.
40405
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8373 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 4403/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кокозел 12“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Лозенград 13, с предмет на дейност: проектиране,
консултантска, посредническа, търговска, спедиторска,
производствена, складова, туристическа, хотелиерска
и рекламна дейност и всички други видове дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Кирилова Козарева.
40406
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8412 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 4303/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Мейп дивелъпмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Банкова 1, ет. 3, 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, предприемачески, комисионни,
спедиционни и превозни сделки и дейности, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж, обзавеждане или управление на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
маркетинг, производство на стоки и предоставяне
на услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност и
осъществяване на всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници
Жозе Мигел Лупи Алвиш Каетану, Жоау Мануел Де
Карвальо Де Орташ Калдейра и Никола Стефанов
Пърликов и се представлява и управлява най-малко
от двама от управителите Жоау Мануел Де Карвальо
Де Орташ Калдейра, Жоау Карлуш Фариа Де Соуза
Серкейра Корейа и Никола Стефанов Пърликов, като
един от представляващите задължително е Никола
Стефанов Пърликов.
40407
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8401 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 4440/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фармахит
Хасково“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Александър Стамболийски 41,
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Антония Димова
Господинова.
40408
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8405 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 3900/2000 вписа промени за
„Мулти кар“ – ЕООД: вписва промени за едноличния собственик на капитала „Свежест“ – АД: вписва
промяна на наименованието на фирмата на „Радис
груп“ – АД; вписва промяна на адреса на управление
в Пловдив, ул. Патриарх Евтимий 13; освобождава
Нанка Нанова Жекова като представляваща дружеството; вписва нов представляващ – Албена Тодорова
Анастасова; вписва нов учредителен акт.
40409
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8472 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4456/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Микон бау“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Първомай, ул. Княз
Борис I № 29А, с предмет на дейност: строителство,
изграждане на обезшумителни съоръжения по магистрали, жп линии и гари, предприемачество, дистрибуция, представителство, земеделско производство,
търговия, инженерингова дейност, консултантска и
проектантска дейност, както и всички други дейности,
незабранени изрично със закон (след издаване на
съответното разрешение, акредитация или лиценз).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Минчо Статев Хубинов и Костадин
Иванов Челебиев, които ще го представляват и управляват заедно и поотделно.
40410
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8441 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 4439/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лерца“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Академик Петър Динеков 7, ет. 3, ап. 43, с предмет
на дейност: производство и търговия с промишлени,
селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт,
импорт и реекспорт, транспортни превози и услуги
в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, както и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стоян Неделчев Лерца.
40421
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8440 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 4438/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Монка“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Любен Каравелов 2, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, експорт
и реекспорт, туризъм, хотелиерство, транспорт,
посредническа дейност, информационна, консултантска, инвестиционна, маркетингова, лизингова и
инженерингова дейност и услуги, представителство,
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Ниньо Шломо.
40422
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8501 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 4396/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пропърти
мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 4, с предмет на дейност: управление на недвижими имоти,
проектиране и строителство на сгради и съоръжения, покупко-продажба и управление на недвижими
имоти, търговска дейност в страната и в чужбина,
производство, изкупуване, съхранение, преработка и
реализация на селскостопански и промишлени стоки,
туроператорска дейност, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Анка Иванова Янаджиева.
40423
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8469 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4447/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Биттел инвест
мънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 13, Тракия – индустриална зона, с предмет на дейност: строителство на
жилищни, промишлени, административни, търговски и
инфраструктурни обекти, проектиране, обзавеждане и
оборудване на строителни обекти, сделки с недвижими
имоти и вещни права върху тях, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност, посредничество, представителство, комисионерство, както и всякаква друга дейност, която
не е забранена изрично със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Михайлов Гочков.
40424
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8465 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4252/97 вписа промени за
„Мегатрон – БТ“ – ООД: освобождава Петър Иванов
Станчев като съдружник и го заличава като управител;
едноличен собственик на капитала на дружеството е
Кирил Петров Захариев; вписва промяна на фирмата
на дружеството на „Мегатрон – БТ“ – ЕООД; вписва
нов адрес на управление – Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев 75; вписва нов предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина – търговия
на едро и дребно, внос и износ на всякакъв вид стоки,
търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
замяна или отдаване под наем, посредничество при
сделки с недвижими имоти, проектантска, строителна,
издателска, преводаческа, рекламна, консултантска,
счетоводна, маркетингова, информационна, туристическа и транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, инвестиционна и производствена дейност,
агентство и представителство в страната и в чужбина
и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт; вписва приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от управителя Кирил Петров Захариев.
40425
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8442 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 4441/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Бизнес еър“ – ООД, със се-
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далище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня
Мария-Луиза 8, с предмет на дейност: придобиване,
продажба и експлоатация на транспортни средства,
транспортни услуги, лизинг, наем на транспортни
средства, всякакви видове обслужваща и спомагателна
дейност във връзка с транспортни услуги и средства,
както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вълчо
Кузмов Арабаджиев и Николай Йорданов Банев и
се представлява и управлява от управителя Румен
Желязков Петков.
40426
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8448 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 18/2006 вписа промени за
„Професионален колеж Делта“ – ЕООД: вписва
промяна на фирмата на дружеството на „Частен
професионален колеж Омега“ – ЕООД; вписва нов
адрес на управление – Пловдив, ул. Колю Фичето
7А; вписва промяна в учредителния акт.
40427
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8475 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4268/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джалмак
пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Младежка 28, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: маркетинг, представителство,
посредничество и извършване на сделки с недвижима
собственост, строителство, реконструкция, обзавеждане на недвижима собственост с цел отдаване под
наем, лизинг или аренда и/или последващата им
продажба, търговия със стоки и услуги, внос и износ,
производство, преработка, търговско представителство
и посредничество на всички разрешени със закон
стоки за бита и широко потребление, консултантска
дейност, всички други дейности и услуги, които не
противоречат на законите на Република България.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Джерлат Матю
Малоун и се представлява и управлява от управителя Николай Драгнев Попов без правото на същия
да оперира и да се разпорежда с намиращите се в
банковите сметки на дружеството средства освен на
базата на изрично писмено решение на едноличния
собственик на капитала в тази насока с нотариална
заверка на подписа на същия или на базата на изрично нотариално заверено пълномощно.
40439
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8474 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4461/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Дайнатек“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 146, вх. Б, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: внос
и износ на медицинска апаратура и принадлежности
към нея, внос и износ на автомобили и авточасти,
строителна дейност, търговия с мебели, търговия с
текстил и текстилни изделия, вътрешна и външна
търговия и търговия на едро и дребно със стоки в
първоначален, преработен или обработен вид, туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, посредническа и
комисионерска дейност, както и извършване на всякакви други незабранени със закон дейности и услуги.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Илхан Айвалък и Юсуф Ердем и се
представлява и управлява от Илхан Айвалък.
40440
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8479 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4350/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Абсолют фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Царевец 31, с предмет на дейност: покупко-продажба
на всички видове стоки, незабранени със закон и
другите нормативни актове, производство на стоки с
цел продажба, търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, превозна, туристическа, рекламна и
консултантска дейност, информационни, компютърни,
строителни или други услуги, сделки с недвижими
имоти, сделки с интелектуална собственост, внос,
износ, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитриос
Власиадис и Николаос Вазикас, които ще представляват и управляват заедно и поотделно.
40441
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8504 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 4465/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Едже – кар“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Дрин 44,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговски сделки със
строителни материали, текстил, земеделска продукция,
търговия с хранителни и промишлени стоки на едро
и дребно, осъществяване на търговско представителство и посредничество, извършване на комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вкл. извършване на
международен транспорт на стоки, товари и пътници,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорски и други сделки в заведения за хранене,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки и
други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мехмет Зеки Карджъ и Елисавета
Василева Толчева и се представлява и управлява от
Мехмет Зеки Карджъ.
40442
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8419 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 452/2005 вписа промени за
„Леми“ – ООД: освобождава и заличава Левент Хасан
Исмаил като съдружник и управител; приемане на
Мария Стоянова Шаматаева за съдружник и избирането є за управител; вписва промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Милен Димитров Шаматаев и Мария Стоянова
Шаматаема заедно и поотделно.
40443
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8433 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1310/2006 вписа промени за
„Ботлинг компани Клисура“ – ООД: освобождава
„Борд актуал“ – ООД, Пловдив, като съдружник в
дружеството; приема „Р К Р“ – ЕООД, София, за
съдружник; заличава Георги Стефанов Ханъмов като
управител на дружеството; избира Андрей Иванов Захариев за управител; вписва промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява от
Андрей Иванов Захариев.
40444
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8435 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 4429/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фалш ауто“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Съединение, ул. Пловдив 62, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, външнотърговска дейност, в т.ч.
износ, внос, реекспорт на моторни превозни средства, търговско посредничество и представителство,
рекламни, информационни, програмни, туристически
и хотелиерски услуги, транспортна дейност, търговска дейност от всякакъв вид, както и всички други
дейности, позволени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Георгиев Масленишки.
40445
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.Х.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 967/2001
на представения годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Глобъл маркет“ – ЕАД.
40446
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8664 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1050/2004 вписа
промени за „Пеха – М“ – ЕООД: освобождава Петко
Цанов Марков като едноличен собственик на капитала
и го заличава като управител; вписа като едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството
Пролетка Валериева Георгиева; премества седалището
и адреса на управление от Пловдив, бул. Александър
Стамболийски 60, в София, ж.к. Лозенец, ул. Крум
Попов 19; вписа промяна в учредителния акт.
40752
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8658 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 4609/2000 вписа
промени за „Инвест – комерс – Ар – Ко“ – ООД:
променя наименованието на дружеството на „Зада“
– ООД; премества седалището и адреса на управление в Несебър, ул. Иван Вазов 23, хотел „Несебър
палас“; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Хасан Калауи Зада и Халаф Уали
заедно и поотделно.
40753
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 5935 от
25.IХ.2006 г. по ф.д. № 7109/92 вписа прекратяването
и обявяването в ликвидация на кооперация „Найден
Геров“ със срок за ликвидация 3 месеца и с ликвидационна комисия в състав: Христос Николов Диков,
Тонка Димитрова Мирчева и Велка Стоянова Арабаджийска. Кооперацията се представлява в процеса
на ликвидация от Христос Николов Диков.
40754
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3154 от
12.IV.2007 г. по ф.д. № 2466/2005 вписа промени за
„Хрима Поли“ – ООД: освобождава Йордан Илиев
Джермански като съдружник и го заличава като управител на дружеството; вписа „Фючър лайн маркетинг“ – ЕООД, София, представлявано от Венцислав
Крумов Низамски, като съдружник; вписа Венцислав
Крумов Низамски като управител на дружеството;
вписа нов адрес на управление на дружеството: ул.
Железарска 6 в Пловдив; вписа промени в дружествения договор; дружеството ще се представлява и
управлява от управителите Ангел Василев Стефанов
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и Венцислав Крумов Низамски заедно и поотделно,
а само заедно при сключване на търговски сделки на
стойност над 20 000 лв., както и при всякакви сделки
на разпореждане с недвижими имоти, собственост
на дружеството.
40755
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8561 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 2466/2005 вписа промени за
„Хрима Поли“ – ООД: освобождава Венцислав Крумов Низамски като управител; вписа Гергана Валентинова Захаринова като управител; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Ангел
Василев Стефанов и Гергана Валентинова Захаринова
заедно и поотделно, а само заедно при сключване на
търговски сделки на стойност над 20 000 лв., както и
при всякакви сделки на разпореждане с недвижими
имоти, собственост на дружеството.
40756
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8655 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 4557/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Декор бетон“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Крумово, ул.
Възраждане 10, с предмет на дейност: изработка на
бетонови настилки, внос, производство и продажба
на строителни материали, ландшафтен дизайн и
озеленяване, строителство и ремонт на всякакъв
вид сгради и други строителни обекти, продажба
на стоки от собствено производство, автосервиз,
рекламна дейност, всякакви производствени услуги,
всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Иванов Цветанов и Даниела Иванова Цветанова, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
40992
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8604 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 4529/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Булдара“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген.
Скобелев 4, ет. 1, ап. 7, с предмет на дейност: производство на промишлени и хранителни стоки с цел
продажба, посредничество и търговия с иновации и
ноу-хау, производство, преработка и търговия с билки,
билкови продукти и хранителни добавки, производство
и внос на семена и търговия с тях (след издаване на
съответните разрешения), търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, рекламна дейност, услуги
за населението, покупка на недвижими имоти с цел
продажба, проектиране, строителство и обзавеждане
на сгради и сделки с тях, транспортни и таксиметрови
услуги, посредничество, ресторантьорство и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станимир Ванчев Кръстев и Дарин Георгиев
Гложенски, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
40993
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8565 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 4485/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Редконсулт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград, ул.
Атанас Свещаров 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство,
рекламна дейност, агентство, представителство на
фирми и дружества в страната и в чужбина, екологична дейност, строителство, сделки с интелектуална
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собственост, импресарска дейност, организиране на
масови мероприятия, туристическа и транспортна
дейност, производство на всякакъв вид стоки за бита
и промишлеността, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Калин
Христов Бундов и Валентин Христев Бундов и се
представлява и управлява от Калин Христов Бундов.
40994
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8574 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 4515/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „МГГ – билдинг“
– ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Стара планина 4Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: производство, изкупуване и преработка на
селскостопанска продукция – растителна и животинска,
хранителни стоки и други, търговия на едро и дребно
с перилни и почистващи препарати, туризъм – вътрешен и международен, почивно дело, строителство,
строително-монтажни работи, транспортно-спедиторска дейност, автосервиз, машинопис, копирни услуги,
компютърна подготовка и преподготовка на текстове,
обработка на компютърни данни, разпечатване на
хартиен носител на компютърни данни, консултантска
дейност, посредничество, комисионерство, оказион,
консигнация, шивашки услуги, шиене на ишлеме,
внос и износ на всякакви стоки и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Милчо Георгиев Георгиев.
40995
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8531 от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 1363/2007 вписа промени за „Табако инвест“ – АД: освобождава Мариела Георгиева Мумджиева като член на съвета на директорите; избира
Мариела Светозарова Литман за нов член на съвета
на директорите; след промяната съветът на директорите е в състав: Атанас Василев Матеев, Десислава
Костадинова Маламова, Венелин Иванов Видолов и
Мариела Светозарова Литман; дружеството се представлява от изпълнителните членове Атанас Василев
Матеев и Десислава Костадинова Маламова заедно.
40996
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8551 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 3779/2007 вписа промени за
„Филиз 2007“ – ЕООД: приема „Самет“ – ООД,
Пловдив, за съдружник; вписва промяна на фирмата
на дружеството на „Филиз 2007“ – ООД; увеличава
капитала на дружеството от 5000 лв. на 2 533 800 лв.;
приема дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Ердинч Реджеб Мехмед.
40997
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8651 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 4551/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Зизи кепиталс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Сергей
Румянцев 28, с предмет на дейност: строителство,
външна и вътрешна търговия, консултантски услуги,
професионално обучение и квалификация, рекламноинформационна и издателска дейност, изработка и
поддръжка на интернет страници, посредничество
и маркетинг, посредническа дейност по наемане на
работа на български и чуждестранни граждани в
Република България и/или в чужбина, транспорт и
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спедиция, туроператорска дейност, сделки с ноу-хау и
интелектуална собственост, производство и преработка
на стоки, търговско представителство на физически
и юридически лица, интернет услуги, дистрибуция и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Коста Енчев Михалев, Николай Георгиев
Николов, Николай Лазаров Граматиков и Весела
Георгиева Дойчева и се представлява и управлява от
Коста Енчев Михалев и Николай Георгиев Николов,
които съобразно чл. 27, ал. 5 от дружествения договор
ще действат самостоятелно освен при сключване на
сделки от името на дружеството на стойност повече
от 50 000 лв., в който случай ще могат да представляват дружеството само заедно.
40998
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 8541 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 3836/2003 вписа поемане на
предприятие с фирма „Костадинка Стойчева – Кос“
на едноличния търговец Костадинка Иванова Стойчева от наследника є Димитър Иванов Стойчев и го
вписва като едноличен търговец с фирма „Костадинка
Стойчева – Кос – Димитър Стойчев“.
40999
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8019 от
28.ІХ.2007 г. по ф. д. № 4157/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Витадент – Амбулатория
за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Асеновград, ул. Цар Иван
Асен ІІ № 101, с предмет на дейност: диагностика и
лечение на стоматологично болни, наблюдение на
хронично болни и застрашени от заболяване лица,
профилактика на болести и ранно откриване на
стоматологични заболявания, мерки за укрепване на
стоматологичното здраве, издаване на документи във
връзка със стоматологични заболявания, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
търговска дейност само за нуждите на амбулаторията
и пациентите по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона
за лечебните заведения, който предмет на дейност
се отнася за осъществяване само на извънболнична
първична стоматологична помощ. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петко Георгиев Петров и Петра Петкова Райкова и се
представлява и управлява от Петко Георгиев Петров.
37369
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8031 от 28.ІХ.2007
г. по ф. д. № 4235/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „М – транс 82“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Хисаря, ул. Георги
С. Раковски 3, с предмет на дейност: транспортни
услуги, производство и търговия на едро и дребно със
селскостопанска и животинска продукция, промишлени стоки и стоки за бита, туристическа дейност,
ресторантьорска и хотелиерска дейност, посредническа
дейност, търговско представителство, както и всички
други незабранени от закона дейности и услуги, а
дейностите, за които е необходимо предварително
издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани
след набавяне на необходимите документи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Милена Димитрова Балямска.
37370
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8050 от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 4265/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Есстир 7“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ж. к. Изток, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 9, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност с
всички видове стоки, които не са забранени от закона,
производство и пласмент на хранителни продукти и
стоки за бита, производство, преработка и реализация на селскостопански продукти от растителен и
животински произход, производствена, комисионна,
посредническа дейност, търговско представителство
и посредничество, складова, спедиционна, превозна,
рекламна, информационна дейност, агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, експлоатация на търговски обекти и заведения
за обществено хранене, строителство и проектиране
на търговски, жилищни и производствени обекти,
туристическа и транспортна дейност в страната и
чужбина – след получаване на съответното разрешение или лиценз, авторемонтни услуги и всякаква
друга дейност, незабранена от закон или нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Ангелов Янакиев.
37371
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7980 от
27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 4217/2007 вписа промени за
„Димяна – МЛ“ – ЕООД: промяна на седалището и
адреса на управление – Смолян, бул. България 90, ет.
2, офис 18, на Пловдив, ул. Братя Миладинови 34.
37372
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8011 от
28.ІХ.2007 г. по ф. д. № 3269/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Център по дентална
медицина вимплант“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Сава Муткуров 24, с
предмет на дейност: специализирана извънболнична
помощ по дентална медицина, изразяваща се в диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на
болни, консултации, профилактика, предписване на
лабораторни и други видове изследвания, дейности
по дентална медицина и манипулации, извършване
на обема, вида домашни грижи и помощ на болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, извършване на експертиза на временна
нетрудоспособност, наблюдение и оказване на помощ
по дентална медицина при бременност и майчинство,
наблюдение, контрол и грижи за развитието на лица до
18 г., дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с дейността и насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ, както и извършване на търговски сделки във връзка с предмета на
дейност и обслужване на пациентите по смисъла на
Закона за лечебните заведения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Васил Илиев Будев, Илия Василев Будев и Василиос
Атанасиос Гавелас и се представлява и управлява от
Васил Илиев Будев.
37373
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8073 от
2.Х.2007 г. по ф. д. № 2493/2007 вписа промени за
„Еврогруп 07“ – ООД: освобождаване на Георги
Страхилов Георгиев като съдружник и управител;
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приемане на Петко Бойчев Иванов за съдружник;
допълва предмета на дейност със „сделки с недвижими имоти“, промени в дружествения договор;
дружеството се управлява и представлява от Веско
Димитров Димитров.
37374
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8001 от 27.ІХ.2007
г. по ф. д. № 2812/2007 вписа промени за „Зодиак – 07“
– ЕООД, приемане на Васил Людмилов Димитров за
съдружник и избирането му за управител; промяна на
фирмата на дружеството „Зодиак – 07“ – ООД; приемането
на дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Паун Илев Русинов и Васил Людмилов
Димитровв заедно и поотделно.
37375
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 531/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Радев комерс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Самуил, ул. Димитър Благоев 18, 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, външна търговия, внос,
износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки на едро
и дребно и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Камен Руменов Радев
и Маргарита Петрова Радева, които го управляват и
представляват поотделно.
40456
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 532/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пим инс финанс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. Алеко Константинов 32, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, рекламни, информационни,
програмни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, финансово-икономически консултации,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Калинка Пеева Станева.
40457
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 520/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Александрови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Исперих,
ул. Васил Левски 38, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, строителна и предприемаческа
дейност, обработка на земеделска земя, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна
и лизингова дейност, ноу-хау, реекспорт и бартер,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерство, ресторантьорство, строителна и
предприемаческа дейност, производство, преработка
и търговия с промишлени стоки, стоки за широко
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потребление, промишлена и битова електроника и
електротехника, хранителни и селскостопански стоки,
складова дейност, всякаква производствена, посредническа и друга дейност, търговска по смисъла на
чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Лиляна Петкова Александрова и Радомир
Велев Александров и се управлява и представлява
от Лиляна Петкова Александрова.
40458
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 522/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Баунтифул парадайс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян,
бул. Дружба 4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с всякакви стоки в страната и в
чужбина, търговия с недвижими имоти, строителна
дейност, маркетинг, търговско посредничество и
представителство (без процесуално), спедиторски и
туристически услуги, преводаческа дейност, ремонтна
и сервизна дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Кара Луис Ломакс
и Марк Едуард Барет и се управлява и представлява
от Кара Луис Ломакс.
40459
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 524/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Едвинс хоумс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Цар Калоян, бул. Дружба
4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
търговия с недвижими имоти, строителна дейност,
маркетинг, търговско посредничество и представителство (без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа, ремонтна и сервизна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Саманта Луис Спайсър и Марк
Шилито Спайсър, който го управлява и представлява.
40460
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 521/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Т Баг дизайн
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, бул. Дружба 4, ет. 2, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
всякакви стоки в страната и в чужбина, търговия с
недвижими имоти, строителна, транспортна дейност,
маркетинг, търговско посредничество и представителство (без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа, ремонтна и сервизна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Крейг Майкъл Грей.
40461
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 525/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ростелия“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Разград, бул. Княз Борис 35,
ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: производство и
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търговия със стоки за бита и хранително-вкусовата
промишленост, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство, оборудване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, хотелиерство, туристически,
рекламни, информационни, сервизни и други услуги,
търговско представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, маркетинг, агентство
и комисионерство, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон и които по предмет и обем
изискват да се водят по търговски начин. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Росица Пенчева Христова и Стела Божанова
Димитрова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
40462
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д.
№ 230/2007 за „Еврокеш“ – ООД: допълва предмета
на дейност със „сделки с валута в наличност по занятие като обменно бюро“.
40463
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по
ф.д. № 473/2006 за „Юкострой“ – ЕООД: вписва като
прокурист Акиф Хасанов Акифов; дружеството ще се
управлява от управителя Юксел Хасанов Акифов и
прокуриста Акиф Хасанов Акифов и ще се представлява от Акиф Хасанов Акифов.
40464
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 328 от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 328/91 вписа в регистъра за
еднолични търговци прехвърляне на ЕТ „Муцев –
Мариян Стоянов“ от едноличния търговец Мариян
Димитров Стоянов на Цветан Милчов Борисов и го
вписа като едноличен търговец с фирма „Муцев –
Цветан Борисов“, Дупница, ул. Изгрев 14.
40465
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 178/2004 за „Съни – Мекс“ – ООД: заличава като съдружници Селиме Реджебова Ахмедова,
Айтен Махмуд Ахмед, Алааттин Джошкун и Юджел
Себайдинов Сабриев.
40466
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 529/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Редматик“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград,
ул. Иван Вазов 7, ет. 2, офис 9, с предмет на дейност:
доставка и въвеждане на автоматизирани системи за
управление на обслужване на клиенти, външнотърговска дейност, строително-монтажна, туристическа,
рекламна и маркетингова дейност, доставка и монтаж
на банково оборудване, оборудване на болнични
заведения и офиси, всякакви други незабранени със
закон дейности, като за тези, за които се изисква
разрешение на държавен орган, след получаването
му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Ердинч Исмет Коруджу.
40467
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 534/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Автосвят – Нипон 2007“ –
ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат,
ул. Осми март 17, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на
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дейност: внос и износ на стоки, външна и вътрешна
търговия, хотелиерство и ресторантьорство, посредническа дейност, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със съдружници Георги Иванов
Енчев и Ясер Рашид Бадур и се управлява и представлява от Георги Иванов Енчев.
40468
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 539/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евросмарт консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Бели Лом 62, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: консултантски услуги при разработване,
внедряване, проектиране, програмиране на системи
за управление на качеството, одитиране на системи
за управление на качеството, търговия с материални
и интелектуални продукти, разработване на проекти,
строителни дейности и всякакви незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Даниела Стефанова Йорданова.
40469
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 538/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Настия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Йонково, ул. Шипка 7, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
бартерни сделки, комисионна, посредническа дейност,
търговия с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, ресторантьорство и хотелиерство,
таксиметрови и транспортни услуги в страната и в
чужбина, рекламна, селскостопанска, консултантска
дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ на
стоки и услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Юмер Якуб Тахир
и Аслан Демирджан и се управлява и представлява
от Юмер Якуб Тахир.
40470
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.
№ 73/2007 за „Ивора“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Васил Цонев Петров; дружеството ще се
управлява и представлява от Румен Иванов Петров.
40471
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промени по ф.д. № 182/2002 за „Костов – К.К.“ – ЕООД:
променя наименованието на „Финтех“ – ЕООД; вписва
ново седалище и адрес на управление: Разград, ул.
Хаджи Димитър 3, ет. 3, ап. 4; вписва прехвърляне
на ЕТ „Финтех – Коци Костов“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения в правоприемника „Финтех“ – ЕООД.
40472
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 536/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Арт вижън“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Разград, бул. Васил
Левски 31, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
дизайнерство, вътрешно обзавеждане на обществени
сгради, жилища, офиси и др., изработка на рекламни
материали, визитки, печати, фактури, календари,
стойки за лекционни зали, копирни услуги, предпечат,
ламиниране, копиране, гравиране, ситопечат, щампо-
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ване, търговия със сувенири, картини, канцеларски
материали, пакетирани стоки, вътрешна и външна
търговия, импресарска дейност, посредничество,
предприемачество, комисионна дейност, вътрешен
и международен таксиметров превоз, вътрешен и
международен туризъм, рекламна дейност, рекламни
табели – обикновени и светещи с диоди, визуализация и проекти, хотелиерство и ресторантьорство,
търговия с петролни продукти, организиране на екскурзии, почистване на сгради и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Стефанка Георгиева Янкова, Фредерик Делб, Милен
Недялков Георгиев и се управлява и представлява
от Стефанка Георгиева Янкова и Милен Недялков
Георгиев заедно и поотделно.
40473
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 546/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Гали 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Гецово, ул.
П. К. Яворов 2, с предмет на дейност: обучение на
водачи на МПС категория А, В, С, Д, Т, ремонт на
автомобили, мотоциклети и велосипеди, производство
и търговия, внос и износ на стоки, консултантска
дейност, представителство на местни и чуждестранни
лица, производство и търговия по установения ред с
всякакви допустими със закон стоки, всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
Галимир Йорданов Йорданов.
40474
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 549/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ганеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Княз Борис
67, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, внос и износ, експорт, реекспорт,
продажба, изкупуване и реализация на всякакви
стоки и услуги, търговия, сервиз и техническо обслужване на компютърна техника, касови апарати и
друга електронна офистехника, бръснарски и фризьорски услуги, посредничество, представителство
и агентство на местни и чуждестранни юридически
лица в страната и в чужбина, маркетинг, лизингова
дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост,
импресарска, рекламна и информационна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, експлоатация на
питейни заведения и обекти за обществено хранене,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Валентин Пенчев
Ганев, Павлин Валентинов Ганев и Нели Валентинова Ганева и се управлява и представлява от Павлин
Валентинов Ганев.
40475
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 548/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евро текстил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Севар, ул.
Юрий Гагарин 6, с предмет на дейност: производство
и продажба на текстилни изделия, външнотърговска
дейност, сделки с недвижими имоти, транспорт и
спедиторска дейност в страната и в чужбина, туризъм,
инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова
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дейност, ноу-хау, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство,
строителна, предприемаческа дейност, производство,
преработка и търговия с промишлени и хранителни
стоки, складова дейност, мелничарство, дървообработване, наемане и обработка на земеделски земи,
производство и търговия със селскостопанска продукция, както и друга търговска дейност по смисъла
на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
Ердал Калкан.
40476
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 541/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Еу – Про“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Исперих, ж.к.
Васил Априлов, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Юксел Гьозен.
40477
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 545/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пави – Ко“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Разград, ул. Битоля
2, с предмет на дейност: транспорт в страната и в
чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, 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, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Ивелина
Петева Божкова.
40478
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 540/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Виком – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. Родопи
21, с предмет на дейност: производство, реализация
и търговия с всякакви промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, ресторантьорство,
хотелиерство, транспортна дейност на пътници и
товари със собствен и нает транспорт, производство,
преработка, съхранение и реализация в страната и
в чужбина на всякаква селскостопанска продукция
от животински и растителен произход, вътрешен
и международен туризъм, туроператорска дейност,
внос и износ на промишлени и непромишлени сто-
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ки, рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултантска дейност, предприемачество,
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, строителство, строително-монтажна и проектантска дейност,
интернет и компютърна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Васвие
Хасан Исмаил.
40479
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по
ф.д. № 502/2007 за „Вики транс“ – ООД: вписва нов
адрес на управление: ул. Н. Й. Вапцаров 11; вписва
като съдружник и управител Хабиб Дилек; вписва
като управител Христослав Найденов Огнянов; дружеството ще се управлява и представлява от Николай
Юлиянов Нейков, Христослав Найденов Огнянов и
Хабиб Дилек заедно и поотделно.
40480
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на общото
събрание на акционерите годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Микро – Разград“ – АД, Разград, по ф.д.
№ 23/97, представен в търговския регистър.
40481
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д.
№ 496/2007 за „Ъдър транспорт“ – ООД; вписва нов
адрес на управление: ул. Иван Вазов 7, ет. 2, офис 9.
40482
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 29/2003 за „Гепард – 67“ – ЕООД: вписва нов
адрес на управление: ул. Грънчарска 2.
40483
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 2 ТЗ с решение № 1275 от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 1275/90 вписа прехвърляне на
търговско предприятие на ЕТ „Верко – Красимир
Колев“ от Красимир Христов Колев на „Верко аутоколор“ – ЕООД, Варна (рег. по ф.д. № 1455/2007),
представлявано от Красимир Христов Колев.
40484
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на общото
събрание на акционерите годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Търговия – 99“ – АД, Разград, по ф.д.
№ 131/99, представен в търговския регистър.
40485
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с регистрира промени
по ф.д. № 169/2006 за „Дери“ – ЕООД: вписва нов
адрес на управление: бул. Княз Борис 62А; заличава
като управител и едноличен собственик на капитала
Халиме Исмаилова Мехмедова; вписва като управител и едноличен собственик на капитала Емел
Ружди Сефер.
40486
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 526/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Юли – транс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Разград, ул. Бабуна
22, с предмет на дейност: транспортна дейност в
страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
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лица и дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, както
и всякакви други незабранени със закон сделки или
услуги, като за тези, за които се изисква предварително
съгласие или разрешение на държавен орган, след
получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Юлиан Белчев Десков.
40487
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 535/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Тавис“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Исперих, ул. Александър
Стамболийски 28, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, бартерни сделки,
комисионна, оказионна търговия, посредническа
дейност, търговия с хранителни, алкохолни и безалкохолни напитки, ресторантьорство и хотелиерство,
таксиметрови и транспортни услуги в страната и
в чужбина, рекламна и импресарска дейност, организация и осъществяване на артистични и шоупрограми, селскостопанска дейност, консултантска
дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки и услуги, ремонтни дейности и обслужване
в автосервизи с предлагане на всички необходими
аксесоари за автомобили и техните принадлежности,
както и ремонтни части – нови и втора употреба,
дърводобив, преработка и производство на дървен
материал и търговия с дърва, полиграфия и ситопечат, всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Тамер Зияев Салимов и Цветан Петров Висков и се управлява и представлява
от Тамер Зияев Салимов.
40488
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 176/2001 за „Везиев М.Ц. трейдинг“ – ООД:
променя наименованието на „Трейдинг строй“ – ООД.
40489
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по
ф.д. № 296/2001 за „Релакс“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Стойка Минчева Йорданова; дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Минчо Димчев Червенски.
40490
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 528/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Агрогудикимпекс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Ясеновец, ул. Стара планина
15, с предмет на дейност: производство, реализация,
внос и износ на селскостопанска продукция и стоки
от хранително-вкусовата промишленост, вътрешна
и външна търговия, търговска дейност със земи на
територията на страната, внос и износ на всякакви
моторни превозни средства, както и транспортни и
таксиметрови услуги, наемане на работна ръка за
работа в страната и в чужбина и посредничество за
осъществяване на тази дейност, внос и износ на текстил, търговско представителство и посредничество,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ридван Мехмед Исмаил
и Йълдърай Байри и се управлява и представлява от
Ридван Мехмед Исмаил.
40491
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 523/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Премиер пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Цар Калоян, бул.
Дружба 4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
търговия с недвижими имоти, строителна дейност,
маркетинг, търговско посредничество и представителство (без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа, ремонтна и сервизна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Пол Ерик Суанкот, Тереза
Анна Суанкот, Тревор Суанкот и Пенелопе Суанкот
и се управлява и представлява от Пол Ерик Суанкот.
40492
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2727 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 469/2004
промени за „Санси“ – ООД: допълва предмета на
дейност с „дейности по здравословни и безопасни
условия на труд, управление на активи и лечебни
заведения, болничен транспорт, изграждане и поддържане на системи за качество и контрол и на системи
за безопасност на храните“.
40162
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2747 от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 980/2005 промени за „Пътно поддържане
– Павликени“ – ЕООД: заличава като собственик
„Полисан“ – ООД; вписва като собственик „Дорс –
55“ – ООД, представлявано от управителите Андрей
Димитров Григоров и Станил Станиславов Станилов;
заличава като управители Людмил Вангелов Вълков
и Димитър Стефанов Радев; вписва като управител
Генчо Христов Чолаков, който ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса
на управление в Павликени, ул. Бачо Киро 45.
40163
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2560 от
28.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1359/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Русе“ – АД.
40164
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2565 от 28.IХ.2007 г. по ф.д. № 711/97
промяна за „Алени“ – ЕООД: премества адреса на
управление на пл. Света Троица 15, вх. 1, ет. 4, ап. 15.
40165
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2577 от
28.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 856/94 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Викас“ – ЕООД.
40166
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2737 от 5.IХ.2007 г. по ф.д. № 2194/94
промяна за „Ремо“ – ООД: вписва като съдружник
Борислав Георгиев Бойчев.
40167
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1969 от
28.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 1969/96 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Ди Ес Ейч“ – ЕООД.
40168
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2276 от 2.VIII.2007 г. по ф.д. № 996/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „МГМ
медия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Даме Груев 5, бл. 20, вх. Г, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: рекламна, издателска дейност,
преработка, производство и търговия с промишлени,
селскостопански и хранителни стоки, фасадни и вътрешни ремонти, строителство, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно, посредничество при сделки
с недвижими имоти, ресторантьорство, посредничество
на чуждестранни фирми в България, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Ренета Стефкова Михайлова.
40762
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2275 от 2.VIII.2007 г. по ф.д. № 993/2007
дружество с ограничена отговорност „Виа 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Капитан
Маринов 4, вх. 2, ет 3, ап. 9, с предмет на дейност:
ресторантьорство, хотелиерство, търговия на едро и
дребно с промишлени и хранителни стоки, транспорт
в страната и в чужбина, комисионна и спедиторска
дейност, строителство, както и всякакви незабранени
със закон дейности, като за тези от тях, за които се
изискват разрешителни и лицензи, след получаването
им. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Александър Валентинов Корсаков
и Весела Савова Савова и се управлява и представлява от управителя Александър Валентинов Корсаков.
40763
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2274 от 14.VIII.2007 г. по ф.д. № 991/2007
дружество с ограничена отговорност „Спирит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Филип
Станиславов 2, вх. 11, ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност: строително-монтажни и довършителни работи в
заключителните етапи от строителството, проектиране,
изработване и монтаж на изолации, окачени тавани,
изграждане на интериора, рекламна дейност, дистрибуция и търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, хотелиерство, туризъм, обществено хранене
и ресторантьорство, проектиране, строителство и инженерингова дейност в страната и в чужбина, сделки
с движимо и недвижимо имущество, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и
чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и
всякаква друга дейност, извършваща се по стопански
начин. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Снежа Сотирова Илиева,
Павел Маринов Дяков и Иван Маринов Дяков, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
40764
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2273 от 14.VIII.2007 г. по ф.д. № 990/2007
дружество с ограничена отговорност „Компас плюс“
– ООД, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Люлебургаз 3, вх. 1, ет. 1, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и
дребно с хранителни, промишлени и непромишлени
стоки, стоки за бита и за широко потребление, с
нови и употребявани автомобили и резервни части
за тях, с алкохолни (след получаване на лиценз) и
безалкохолни напитки, цигари (след получаване на
лиценз), оказионна, комисионна и консигнационна
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дейност, представителство и посредничество с наши и
чуждестранни фирми, експорт и реекспорт, вътрешен
и международен туризъм (след получаване на лиценз),
магазинна търговия, производство, преработка и
реализация на едро и дребно на селскостопанска и
животинска продукция, на произведения на хранително-вкусовата промишленост, ресторантьорство и
хотелиерство, откриване на заведения за обществено
хранене, превоз на пътници и товари със собствен
и нает автотранспорт в страната и в чужбина (след
получаване на лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество при информиране
и наемане на работа в страната и в чужбина, комисионни, спедиторски, превозни и сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски и счетоводни услуги,
стоков контрол и лизинг, разкриване на заложни
къщи, както и всякаква друга търговска дейност и
услуги, незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи
под специален законоустановен режим, изискващ
предварително разрешение (след получаването му).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Теодор Петков Димитров и
Анелия Дякова Димитрова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40765
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2929 от
15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 3158/91 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Дунавска коприна“ – АД.
40766
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 2928 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 3158/91
промени за „Дунавска коприна“ – АД: заличава като
членове на съвета на директорите Добрин Иванов
Иванов, Милка Никифорова Димитрова и „Праймлайф
корпорейшън Панама“, представлявано от Добромир
Стефанов Андонов; заличава като изпълнителен директор Милка Никифорова Димитрова и като прокурист
Добромир Стефанов Андонов; вписва като членове на
съвета на директорите Добромир Стефанов Андонов,
Николай Божидаров Добруджански и Красимир Евгениев Казаков; вписва като изпълнителни директори
Добромир Стефанов Андонов и Красимир Евгениев
Казаков, които ще представляват дружеството заедно
и поотделно.
40767
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2199 от 13.VIII.2007 г. по ф.д. № 975/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична извънболнична медицинска
помощ – индивидуална практика – д-р Тодоров“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе,
кв. Родина, бл. Вискяр, вх. А, ет. 6, и с предмет на
дейност: осъществяване на индивидуална практика
за първична извънболнична медицинска помощ чрез
извършване на диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации, профилактика,
диспансеризация, предписване на лабораторни и други
изследвания, медицинска дейности и манипулации под
личен контрол и отговорност, допустими в амбулаторни
условия, лекции, оказване на съответни по обем и
вид домашни грижи и помощ за болни, предписване
на лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, експертиза на временна нетрудоспособност,
наблюдение и полагане на грижи за физическото и
психическото развитие на лица до 18 години, дей-
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ности по здравна промоция и профилактика, вкл.
профилактични прегледи, имунизации и манипулации,
насочване на пациенти за консултативна и болнична
помощ, издаване на документи във връзка с описаните
медицински дейности, лечение на болни по домовете,
когато състоянието им налага това, хоспитализиране на
болни, когато лечебната цел не може да се постигне
в амбулаторни условия, наблюдение и оказване на
медицинска помощ при бременност и майчинство,
безотказна помощ на лица, явили се в състояние,
застрашаващо живота им, при осъществяването на
тези дейности според правилата за добра медицинска
практика и стандартите за лечение сам или с наети
други лица съобразно нуждите и обема на лечебната
дейност извършване на търговски сделки единствено
за нуждите на осъществяваната медицинска дейност
и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Евгени Костадинов Тодоров.
40768
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2244 от 9.VIII.2007 г. по ф.д. № 979/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перфект 4 такси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Тулча 15, ет. 3, и с предмет
на дейност: транспортна, превозна и спедиторска
дейност, търговия на едро и дребно с хавлиени и
други текстилни изделия, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни търговци, комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, консултантска дейност и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала „Перфект такси“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителите Теодоси
Неделчев Георгиев и Илиана Маринова Абаджимаринова заедно и поотделно.
40769
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2234 от 13.VIII.2007 г. по
ф.д. № 989/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Марсела“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Бесарбово, община Русе, ул.
Георги Сава Раковски 8А, с предмет на дейност:
организиране и декориране на празници и тържества,
аранжиране на витрини и др., рекламна дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителномонтажна и ремонтна дейност, вътрешна и външна
търговия с позволени със закон стоки, търговия с
хранителни, промишлени стоки и селскостопански
продукти, реекспорт, бартерни сделки, внос, износ,
посредничество и агентство в страната и в чужбина,
туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство,
заведения за бързо хранене, битови и занаятчийски
услуги, счетоводни услуги, транспортни услуги и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Красимира Стефанова Йорданова.
40896
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2233 от 13.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 987/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Антоан“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Сливница 19, с предмет
на дейност: електромонтажна дейност, почистване
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по домове и офиси, търговия със стоки и услуги,
производство, изкупуване, продажба, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство и
реконструкция на сгради, производство и доставка
на строителни материали, организиране на търгове
и базари, търговско-импресарска дейност, куриерска
дейност и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Анелия Николова Георгиева.
40897
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2232 от 8.VIII.2007 г. по ф.д. № 986/2007
дружество с ограничена отговорност „Сънрайс пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, пл. Средец 2, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопански продукти,
автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки
с цел продажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионна и спедиционна дейност,
лизингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Поул Алберт Холис и Сара Елена Холис, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
40898
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2230 от 14.VIII.2007 г. по ф.д. № 984/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „Бъдеще“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Цар Освободител 123, вх. А, ет. 6, ап. 22,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, обработен и
преработен вид, външнотърговска дейност (внос и
износ), търговско представителство, посредничество,
дистрибуция и сервиз на машини за дърводобив и
други промишлени стоки, строителство на промишлени
и граждански сгради, строителство, консултантска
дейност в областта на строителството, ремонт на
недвижими имоти, продажба на стоки собствено производство, проектиране, туристически услуги, сделки
с недвижими имоти, търговия и всички дейности,
незабранени със законови и подзаконови актове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Орхан Индже.
40899
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2680 от 9.Х..2007 г. по ф.д. № 1043/2007
промени за „КИП – транс“ – ЕООД: премества адреса на управление на ул. Доростол 83, бл. Електрон,
вх. Е, ет. 4, ап. 18; вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 20 000 лв. на 30 000 лв.; вписва
допълнителен предмет на дейност: „транспорт на
пътници и товари в страната и в чужбина с всички
видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен,
морски и въздушен (след издаване на необходимия
лиценз за това)“.
40900
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2335 от 16.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1043/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „КИП – транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Мидия-Енос 9, вх. 1,
ет. 1, с предмет на дейност: спедиторска дейност,
търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество на наши и
чужди фирми, бартерни сделки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, както и всички други
дейности, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 20 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Пламен Иванов Петров.
40901
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2760 от 9.Х.2007 г. промени
за „Ади комерс“ – ЕООД: вписа увеличаване на капитала на дружеството от 155 000 лв. на 395 000 лв.
40902
Русенският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с
решение № 2150 от 23.VІІ.2007 г. по ф.д. № 1005/2007
вписа в регистъра за кооперациите кооперация „Водоснабдителна кооперация – Дрибака“ със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Руй планина 4, вх. 7,
и с предмет на дейност: изграждане и стопанисване
на водоснабдителна мрежа за питейна вода в местността Липака. Кооперацията образува следните
фондове: фонд „Резервен“ и фонд „Инвестиции“,
чиито размери са определени в чл. 40 от устава є.
Кооперацията е с неограничен срок, управлява се
от управителен съвет в състав: Стефка Стоянова
Тодорова, Десислава Владимирова Тасева, Михаил
Цанев Стоянов, и контролен съвет в състав: Рафаил
Братанов Илиев, Кирил Генчев Илиев, Ремзи Хайриев
Нуриев, и се представлява от председателя Стефка
Стоянова Тодорова.
40149
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2518 от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 920/2007
промени за „Ариескорп“ – ЕООД: допълва предмета
на дейност с „търговия с горива, гориво-смазочни
материали, газ пропан-бутан и газ метан, международен автомобилен превоз и спедиция, търговия
с посевен и посадъчен материал и зърно, търговия
с торове, семена и продукти за растителна защита,
съхранение и транспортиране на отпадъци, които
нямат опасни свойства“.
40150
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2678 от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 692/2007
промени за „Ива – нова“ – ООД: премества адреса
на управление на ул. Стрешер планина 40; заличава
като съдружник Катя Иванова Колева.
40151
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2728 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 1071/2004
промени за „Кипа“ – ООД: заличава като управител
Страшимир Иванов Петков; вписва като управител
Ралица Страшимирова Иванова, която ще управлява
и представлява дружеството.
40152
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2748 от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 193/2004
промени за „Туинс – спед“ – ООД: заличава като
съдружници „ПР – консулт 2004“ – ЕООД, и Васил
Ралчев Павлов; дружеството продължава дейността си като „Туинс – спед“ – ЕООД; заличава като
управител Павлин Ралчев Павлов; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Христо
Димитров Димов.
40153
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2543 от 25.ІХ.2007 г. по ф.д. № 71/2004
промяна за „Блянкар БГ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Искър“, ул. 5004 № 6.
40154
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2847 от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 872/96
промени за „Корект трейдинг“ – ЕООД: вписва като
съдружник „Солтрейд“ – ЕООД; дружеството продължава дейността си като „Корект трейдинг“ – ООД;
вписва като управител Драгомир Иванов Димов;
дружеството ще се управлява и представлява от двамата управители Тодор Райков Гаманов и Драгомир
Иванов Димов заедно.
40155
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с определение № 2923 от
11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 1207/90 на изменен и актуализиран устав
на „Дунав – прес“ – АД.
40156
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 и 192 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2890 от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 1207/90
промени за „Дунав – прес“ – АД: вписа увеличаване на капитала на дружеството от 1 115 238 лв. на
3 500 000 лв. със собствени средства чрез емитиране
на нови 2 384 762 обикновени поименни винкулирани
акции с право на глас, разпределен в 3 500 000 акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една.
40157
Русенският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с
решение № 2309 от 7.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 1056/2007
вписа в регистъра за кооперациите кооперация „Водоснабдителна кооперация Липака север“ със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Момчил войвода 8,
ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на водопроводна инсталация, осигуряваща
подаването на питейна вода до недвижими имоти на
член-кооператорите си, намираща се в местността
Липака в Русе. Кооперацията образува следните
фондове: фонд „Резервен“, фонд „Инвестиции“, други
фондове, образувани по решение на общото събрание, чиито размери са определени в чл. 34, 40 и 41
от устава є. Кооперацията е с неограничен срок,
управлява се от управителен съвет в състав: Емил
Христов Сачков, Явор Богомилов Цанев, Йорданка
Йорданова Петкова, и контролен съвет в състав:
Йордан Маринов Димитров, Иван Крумов Русинов,
Росица Михова Димитрова, и се представлява от
председателя Даниела Кирилова Миланова.
40158
Русенският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с
решение № 2508 от 17.ІХ.2007 г. по ф.д. № 1141/2007
вписа в регистъра за кооперациите кооперация „Водоснабдителна кооперация Дунавски кът“ със седалище
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и адрес на управление Русе, ул. Плиска 42, бл. Дав 2,
вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: построяване
на водопроводна инсталация и задоволяване нуждите
на домакинствата с питейна вода (без осъществяване на
стопанска дейност). Кооперацията образува следните
фондове: „Резервен“ и фонд „Инвестиции“, подробно
описани в чл. 34 от устава є. Кооперацията е с неограничен срок, управлява се от управителен съвет
в състав: Димитър Симеонов Вълчев, Румен Добрев
Ангелов, Росен Иванов Маринов, и контролен съвет
в състав: Здравко Василев Рашков, Веско Великов
Георгиев, Галина Стоилова Илиева, и се представлява
от председателя Димитър Симеонов Вълчев.
40159
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2724 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 613/2006
промяна за „Брандсмайл“ – ООД: премества адреса
на управление на ул. Петко Каравелов 15А.
40160
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2725 от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 697/2006
промени за „Интериор строй“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Красимир Александров Айков; дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Радослав Иванов Маринов и Илиян
Атанасов Угренов заедно и поотделно.
40161
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2163 от 1.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 964/2007
дружество с ограничена отговорност „Никмар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александър Хаджирусев 2, вх. 3, ет. 4, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки,
транспорт – вътрешен и международен, търговско представителство, агентство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, консултантска и маркетингова
дейност и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Никола Петков Новаков и Марин
Митков Коцев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
40175
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2279 от 31.VІІ.2007 г. по ф.д. №
999/2007 дружество с ограничена отговорност „Инфинит“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Петър Берон 22, с предмет на дейност: търговия
с промишлени стоки, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетинг, рекламна дейност, както и всякаква
друга производствена, търговска и стопанска дейност,
незабранена със закон и за която не се изисква
специално разрешение на държавен орган. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Владимир Василев Млекаров и Миглена
Ангелова Йорданова и се управлява и представлява
от управителя Владимир Василев Млекаров.
40176
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2165 от 26.VІІ.2007 г. по ф.д. № 967/2007
дружество с ограничена отговорност „Велъкот – Грийн
холдингс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Неофит Бозвели 22, с предмет на дейност:
производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска
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дейност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки
с цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна,
изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с
интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Маргърет Джойс Велъкот и
Дейвид Майкъл Грийн, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
40177
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2149 от 23.VІІ.2007 г. по ф.д. № 928/2007
дружество с ограничена отговорност „Инвестмънт
къмпани С.Ид“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Липник 5, ет. 2, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, инженеринг, маркетинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина,
външнотърговска дейност, внос и износ, проектантска,
строителна и строително-ремонтна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Ростислав Димитров Златарски,
Генчо Стефанов Генчев и Иван Добрев Милев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
40178
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2145 от 23.VІІ.2007 г. по ф.д. №
982/2007 дружество с ограничена отговорност „Ви
метал“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Никола Петков 2, вх. 4, ет. 7, ап. 10, с
предмет на дейност: механична обработка на метал
и производство на изделия от метал, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Ивайло Колев Тодоров и Величко
Асенов Чиликов и се управлява и представлява от
управителя Ивайло Колев Тодоров.
40179
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2148 от 23.VІІ.2007 г. по ф.д. №
1001/2007 дружество с ограничена отговорност
„Сити марк Русе“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Сандрово, община Русе, ул. Бачо Киро
7, с предмет на дейност: производство, покупка и
продажба на месо и изделия от месо, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски,
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туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с капитал 5100 лв., с неограничен срок, със съдружници Георги Йорданов Георгиев,
Йордан Христов Цонев и Марийка Стоилова Цочева
и се управлява и представлява от управителя Георги
Йорданов Георгиев.
40180
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2093 от 26.VІІ.2007 г. по ф.д. № 950/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност „Градеви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Николаевска 52, бл. Яребична, вх. Б, ет. 4,
и с предмет на дейност: счетоводна дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, търговия на едро
и дребно, външнотърговска дейност, внос и износ,
бартерни сделки, производство, преработка и продажба
на селскостопански продукти – растителни и животински, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни услуги, сделки с интелектуална собственост
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ивайла Димитрова Градева.
40181
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1605 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 892/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Агро корект – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Веслец 27, 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, превозни, складови,
лицензионни, сделки с интелектуална собственост,
стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, консултантски и
посреднически услуги, земеобработка, производство
на земеделска продукция, зърнени храни, семена,
разсад и други, арендоване на земя, производство,
заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал, услуги в областта на селското стопанство и
всякаква друга незабранена със закон дейност, и с
капитал 5010 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Надка Цекова Стефанова, Железчо
Стоянов Железчев и Живко Янков Станков и ще се
управлява и представлява от съдружниците Надка
Цекова Стефанова и Живко Янков Станков заедно
или поотделно.
40540
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1616 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 901/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Вес – тих“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Крушаре, ул.
Васил Левски 21, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с всички видове стоки у нас и в
чужбина, разкриване и експлоатация на търговски
обекти, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
производство на хранителни и нехранителни стоки,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита на вътрешния
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и външния пазар, покупка на ценни книжа с цел
продажба, реекспорт, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, финансово-счетоводни
услуги и одит на годишни счетоводни отчети, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всяка друга незабранена
със закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Михаил
Колев Василев.
40541
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1607 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 894/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Петър Петров
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Крушаре, ул. Спас Георгиев 6, с предмет на дейност:
организация и експлоатация на кафе-бар и ресторант,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни, сделки с интелектуалната собственост, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, програмни,
импресарски или други услуги, посредническа дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, както и всички други услуги
и производства, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петър Георгиев Петров.
40542
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1650 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 917/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Автоекспрес
Стоев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Сини камъни 9-А-12, с предмет на
дейност: оборудване и експлоатация на автосервизи,
автобояджийски и автомонтьорски услуги, внос, износ и търговия с всякакъв вид автомобили – нови
и стари, покупка на всякакъв вид стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос, износ, реекспорт и бартерни
сделки с всякакъв вид стоки и вещи, туристически,
хотелиерски, рекламни и информационни услуги,
оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели, кафе-сладкарници и магазини,
представителство и агентство, производство и търговия с всякакъв вид селскостопанска и животинска
продукция, комисионни, спедиционни, складови и
лицензионни сделки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, транспортни
услуги, строителство и строително-монтажни услуги,
както и всички други услуги и сделки, извършвани по
търговски начин, незабранени от ТЗ. Дейността ще се
извършва в страната и в чужбина, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Стойчо Стефанов Стоев.
40543
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1635 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 910/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ара – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Нова Загора, ул.
Васил Левски 73-А-18, с предмет на дейност: транс-
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портни услуги, търговия със строителни и отоплителни
материали, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги, лизинг, търговия
със селскостопанска продукция, международен и
вътрешен транспорт и спедиция, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Атанас Йорданов Атанасов, Диан Йорданов Георгиев и Станислав Николов Кехайов и се управлява и
представлява от Атанас Йорданов Атанасов.
40544
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1165 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 598/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Руж“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Виево, община Смолян, и с
предмет на дейност: туристическа дейност; производство на хляб и тестени изделия; дърводобив и
дървообработваща дейност; транспортна дейност;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид;
комисионни, превозни; складови и лицензионни
сделки, стоков контрол; лизинг, бартерни сделки,
маркетинг; търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство, други дейности
и услуги, незабранени със закон, дейността ще се
осъществява в страната в чужбина и в свободните
безмитни зони, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Радой Любенов Тарънски, който
го управлява и представлява.
37998
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1163 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 589/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ника – 71“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Златоград, ул. Христо
Смирненски 28, с предмет на дейност: строителство
и строително-ремонтни дейности; покупко-продажба
на недвижими имоти; търговия на едро и дребно
с всякакви стоки; хотелиерство; външнотърговска
дейност; изкупвателна дейност; автотехнически и
сервизни услуги; селскостопанска дейност; посредническа дейност; консултантски услуги в областта на
изготвяне и реализация на проекти по национални и
международни програми и предприсъединителните
и структурни фондове на Европейския съюз, пътнически и товарни превози, вкл. и таксиметрови: внос
и износ и други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елза Йорданова Тодорова, която го управлява
и представлява.
37999
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1153 от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 412/99 вписа промяна за „Девин“ – АД,
гр. Девин: всичките 17 891 306 акции, издадени от
дружеството, са обикновени поименни безналични с
номинална стойност 1 лв. всяка.
38000
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1164 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 594/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гарант строй“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Бузлуджа
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11, ет. 4, офис 21, и с предмет на дейност: строителство и всякакви строителни дейности; търговия
със строителни материали; покупка, строителство,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
таксиметрови услуги; хотелиерска, туристическа, рекламна дейност и предоставяне на услуги, свързани
с тях; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид; комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и търговско представителство и посредничество, вносно-износна външнотърговска дейност, както
и всякаква друга дейност и предоставяне на услуги,
незабранени със закон, дейността ще се осъществява
в страната и в чужбина и в свободните безмитни
зони. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Вели Адемов Дервишев,
който го управлява и представлява.
38001
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 837 от
1.IХ.2007 г. по ф. д. № 472/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Диверома“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Смолян, ул. Бор 1, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство,
ремонт и поддържане на сгради, разкриване и експлоатация на търговски, хотелски и туристически
обекти за туристическо хранене, международен и
вътрешен туризъм, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и лизингови сделки, производство и търговия в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспортна дейност – превоз на товари
и пътници в страната и в чужбина (международни
превози), както и други дейности, незабранени със
закон, дейността си дружеството ще осъществява в
страната, в чужбина и в свободните безмитни зони,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Димитър Петров Кацаров, Маргарита Петрова
Лазариду, Росен Елинов Бонкалов и Венцислав
Елинов Бонкалов и се управлява и представлява
от управителите Димитър Петров Кацаров и Росен
Елинов Бонкалов заедно и поотделно.
38002
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва в регистъра за
търговските дружества по ф. д. № 923/93 заличаване
от търговския регистър поради приключила ликвидация на „Палас“ – ЕООД (в ликвидация), Рудозем.
38003
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1127 от
4.Х.2007 г. по ф. д. № 515/2005 вписа промени за „Артстрой“ – ООД, Мадан: премества седалището и адреса
на управление от Мадан, ул. Спартак 16, в Смолян,
на ул. Дичо Петров 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41; вписа
Асен Юриев Соколов като съдружник и управител;
прекратяване участието като съдружник на Садика
Хамидова Мусакева; дружеството ще се представлява
и управлява от управителите Хари Ефтимов Кичуков
и Асен Юриев Соколов заедно и поотделно.
38004
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1128 от
4.Х.2007 г. по ф. д. № 289/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества промяна за „Галекс“ – ООД,
гр. Девин: вписва Ирина Василевна Симакова като
съдружник в дружеството.
38005
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1197 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 622/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Фабрик“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Мадан, ул. Христо Ботев 16, вх. А, ап. 9,
с предмет на дейност: проектиране и строителство на
надземни и подземни обекти, транспортна дейност,
въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, дърводобив, дървообработване, търговия с дървен материал,
производство и търговия с всякакви разрешени със
закон стоки, суровини и материали, туроператорска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, животновъдство, разрешена със закон външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Юсуф Юсуфов Дурмушев и Самет Юсуфов Дурмушев
и се управлява и представлява от управителя Юсуф
Юсуфов Дурмушев.
40547
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1196 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 369/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Маябий – 1“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Момчиловци, община Смолян, ул.
Изгрев 2, п.к. 4750, с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, рекламна и консултантска дейност, туристическа
дейност, сделки с интелектуална собственост, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Антъни Джеймс Голдсбърл и Хелън Айлид Хордър, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
40548
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1209 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 396/2004 вписа промяна за „Крис“
– ЕООД, с. Баните: вписа промяна в предмета на
дейност: осъществяване на дейност по профилактика
и рехабилитация, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажбата им в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
таксиметрови превози на пътници и техни багажи
с леки автомобили, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, други дейности и услуги, незабранени със закон.
40549
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа в регистъра за
еднолични търговци по ф.д. № 1175/92 с решение
№ 1208 от 18.Х.2007 г. безвъзмездното прехвърляне
на търговското предприятие на ЕТ „3 М – Кирил
Стоицов“ ведно с предприятието като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения и всички
активи и пасиви по баланс към деня на прехвърляне на
фирмата, вкл. и ДМА, подробно описани в договора,
на „Тримон“ – ЕООД, Смолян, съгласно договор за
прехвърляне на предприятие от 10.IV.2007 г.
40550
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1210 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 632/99 допуска прилагането в
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търговския регистър на представения годишен финансов отчет за 2006 г. на „Персенк – 2000“ – АД, с.
Хвойна, приет от ОС на акционерите на 29.VI.2007 г.
40551
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1202 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 584/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Балкан бизнес“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Чепеларе, ул. Беломорска 6,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, предприемачески, комисионни, спедиционни
превозни сделки и дейности, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж, обзавеждане или управление на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, маркетинг, производство на стоки и предоставяне на услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Георги Димитров
Бозуков, Йорданка Димитрова Пичурова, Бахрам
Бекхрадниа и Хю Симпсън-Уелс и се управлява и
представлява от управителя Георги Димитров Бозуков,
който няма право без разрешение на дружеството да
сключва сделки извън предмета на дейност, както и
сделки на разпореждане с имущество на дружеството
на стойност над 1 000 000 лв.
40552
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1133 от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 179/2000 вписа промени за „Стил строй“ – АД,
Смолян: освобождава Костадин Стоянов Пелтеков
като член на съвета на директорите; вписа като член
на съвета на директорите Никола Иванов Пелтеков.
40553
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1134 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 179/2000 допуска прилагането
в търговския регистър на представените годишни
финансови отчети за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и
2006 г. на „Стил строй“ – АД, Смолян, приети от ОС
на акционерите на 27.VII.2007 г.
40554
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3396 от
17.Х.1007 г. по ф.д. № 1610/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ка инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Никола Петков 43, вх. Б, ет. 1, ап. 31, с предмет
на дейност: проектиране, конструиране, моделиране,
изчисляване и изчертаване на детайли, съоръжения,
възли и машини, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, търговско представителство и
посредничество, комисионни и спедиционни (без
поща) сделки и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон и такива под формата на предприятие, по предмет и обем изискващо делата му да
се водят по търговски начин, по законоустановения
ред, а когато се изисква лиценз или разрешителен
режим, след издаването на съответното разрешение
или лиценз по нормативно установения ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Антон Бинев Желязков и Кирил
Благоев Киров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
40564
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Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3486 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1646/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арт Айкън“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара
Загора, ул. Ген Гурко 40, с предмет на дейност: рекламни, информационни, програмни, импресарски,
консултантски услуги, маркетинг, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид и всякакви други дейности, незабранени със закон, вкл. и след получаване
на съответен лиценз, регистрация или разрешително,
ако такива се изискват. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мая
Петрова Стоянова.
40565
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3492 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1652/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Нико 69“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Отец Паисий 56, вх. 0, ап. 14, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни, складови сделки и
всякакви други дейности, незабранени със закон при
спазване на нормативно установения ред, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Славов Иванов.
40566

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Изпълнителното бюро (управителният съвет) на Българския олимпийски комитет, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 18.ІХ.2009 г. в 9,30 ч.
в София, НДК, зала 6, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на ИБ на БОК за
периода от неговото избиране до септември 2009 г.;
2. приемане на доклад на контролния съвет за периода от неговото избиране до септември 2009 г.; 3.
освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на изпълнителното бюро, контролния съвет и
председателя на БОК поради изтичане на мандата; 4.
избор на председател на БОК; 5. избор на състав на
изпълнителното бюро на БОК; 6. избор на състав на
контролния съвет на БОК. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10143
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб по гребане „Академик“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 19.ІХ.2009 г. в 10 ч. в София, район
„Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3/Б, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на СК по гребане „Академик“
– София, за 2008 г.; 2. промени в устава на СК по
гребане „Академик“ – София; 3. освобождаване на
членове на сдружението и приемане на нови; 4.
промени в ръководните органи на СК по гребане
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„Академик“ – София. Писмените материали, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
10157
1. – Управителният съвет на сдружение „Женска либерална мрежа“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 20.ІХ.2009 г.
в 10 ч. в София, район „Оборище“, ул. Врабча 23,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на Мария
Иванова Ангелиева-Колева като член на сдружение
„Женска либерална мрежа“ по подадена от нея
молба на основание чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЮЛНЦ; 2.
освобождаване на Мария Иванова Ангелиева-Колева като член на управителния съвет на сдружение
„Женска либерална мрежа“ по подадена от нея молба
на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в деловодството на сдружението по адреса
на управлението от 9 до 17 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват членовете или техни
представители с нотариално заверени пълномощия.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
10047
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Атлетик“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 29.ІХ.2009 г. в 16 ч. на адрес с. Казичене, Столична община, ул. Кирил и Методий 11, при следния
дневен ред: 1. промяна на името на сдружението на
„Футболен клуб Атлетик“; 2. промяна на устава на
сдружението за начина на свикване на общо събрание – чл. 23, ал. 3 и 5.
10139
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация
за интеграция на бежанци и мигранти“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 30.ІХ.2009 г. в 17 ч. в седалището в
София, ул. Ламби Кръстев, бл. 113, вх. А, ет. 2, ап.
6, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на управителния съвет пред общото събрание на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. освобождаване на досегашния управителен съвет
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно и ще се проведе независимо колко
членове присъстват.
10109
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен
клуб „Граничар – 1887“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.Х.2009 г. в 14 ч.
в сградата на Главна дирекция „Гранична полиция“,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 46, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на решение за
прекратяване на дейността на Спортен клуб „Граничар
– 1887“ – София; 2. определяне на лице за ликвидатор
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10112
1. – Националното ръководство на Демократи за
силна България с решение от 7 юли 2009 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Национално събрание
на 3.Х.2009 г. в 11 ч. в зала „България“, София, при

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

следния дневен ред: 1. доклад на председателя на
ДСБ Иван Костов; 2. финансов отчет на националния
ковчежник на ДСБ; 3. политическа дискусия; 4. приемане на политическа резолюция. Регистрацията на
делегатите започва в 9 ч. Делегатите на Националното
събрание от общинските/районните организации на
ДСБ се определят на базата на получените гласове
на последните парламентарни избори.
10046
1. – Управителният съвет на Спортен клуб „Център“ – София, с решение от 29.VII.2009 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно отчетно-изборно
събрание на клуба на 3.Х.2009 г. в 16 ч. в София, ул.
Славище 11, вх. А, ап. 15, при дневен ред: 1. промени
в устава; 2. отчет за дейността на клуба до момента
на провеждане на събранието; 3. освобождаване на
ръководството; 4. избор на ново ръководство; 5. други.
10142
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
частнопрактикуващите психиатри в България на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.Х.2009 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
– София, район „Младост“, ж. к. Младост 4, бл. 462,
вх. 2, ет. 1, ап. 24, при следния дневен ред – избор
на нов управителен съвет.
10111
1. – Управителният съвет на сдружение „Фенклуб
на ФК Арсенал – Лондон, в България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.Х.2009 г. в 15 ч. в София, ж.к. Слатина, бл. 28, вх. 1,
ап. 29, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на управителния съвет; 2. приемане на
годишния финансов отчет; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение при
секретаря на сдружението.
10141
1. – Управителният съвет на Българската асоциация
на треньорите по фитнес на основание решение от
28.VІІ.2009 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.Х.2009 г. в 15 ч. в София, район „Илинден“,
ж. к. Гевгелийски, бл. 8, вх. Б, ап. 30, при следния
дневен ред: 1. определяне на председател, протоколчик и преброителна комисия на общото събрание; 2.
отчет за работата на УС на асоциацията за 2008 г.;
3. представяне на предложения за изменение на устава; 4. допускане на нови членове и предложение
за избирането им в управителния съвет; 5. разни.
Поканват се членовете да участват в общото събрание
на асоциацията лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 10.Х.2009 г.
в 16 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
10108
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска
асоциация за политическо консултиране“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 9.Х.2009 г. в 10 ч. в София, район
„Триадица“, ж. к. Гоце Делчев, бл. 40, вх. А, ет. 2,
ап. 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на Мария Иванова Ангелиева-Колева като член на
сдружението по подадена от нея молба по чл. 25, ал.
1, т. 4 ЗЮЛНЦ; 2. освобождаване на Мария Иванова
Ангелиева-Колева като член на управителния съвет
на сдружението по подадена от нея молба по чл.
25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ; 3. вземане на решение за
прекратяване на сдружение „Българска асоциация
за политическо консултиране“; 4. избиране на Татяна
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Стоянова Калканова за ликвидатор и определяне на
месечното є възнаграждение в размер на 50 лв.; 5.
определяне на срока за ликвидация – една година.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управлението от
9 до 17 ч. всеки работен ден и се предоставят при
поискване на членовете или техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час, на същото място и при същия
дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да
се явят.
10292
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за образование по социална работа“
(БАОСР) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.Х.2009 г. в 10 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – Велико Търново, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на БАОСР; 2. промени в състава на УС; 3. обсъждане на стратегия за
развитие на БАОСР; 4. промени в устава на БАОСР.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10145
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на СОУ „Константин Петканов“
– Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.ІХ.2009 г. в 18 ч. в сградата на СОУ
„Константин Петканов“, Бургас, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за закриване на „Училищно
настоятелство на СОУ „Константин Петканов“ – Бургас, и обявяването му в ликвидация; 2. назначаване
на ликвидатор. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10153
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб по художествена гимнастика Олимпия“ – Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на сдружението на 10.Х.2009 г.
в 10 ч. в управлението на сдружението – Бургас, ж.
к. Славейков, спортна зала „Младост“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
управителния съвет за периода от 24.ІІІ.2007 г. до
30.ІХ.2009 г.; 2. промяна в броя на членовете на
управителния съвет на сдружението, освобождаване
на членове на управителния съвет и избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
3. допълване на предмета на дейност, целите на
сдружението и средствата за тяхното постигане и
предвиждане на възможност за извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета
на основната дейност на сдружението; 4. промяна в
устава на сдружението; 5. приемане на решение за
възлагане на управителния съвет да приеме решение за извършване на ликвидация на сдружението и
избор на ликвидатор(и); 6. приемане на решение за
възлагане на управителния съвет да приеме решение
за изключване на членове на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10100
1. – Управителният съвет на училищно настоятелство „Маяк“ при ПТГ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.Х.2009 г. в 14 ч.
в сградата на ПТГ при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението;
2. вземане на решение за прекратяване на сдружението и откриване на производство по ликвидация; 3.
избиране на ликвидатор на сдружението. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
10098
24. – Управителният съвет на фондация „Международен балетен конкурс – Варна“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно събрание на съвета
на дарителите на фондацията на 9.Х.2009 г. в 11 ч.
във Фестивален и конгресен център – Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.; 2. информация и годишен
доклад за дейността през 2008 г.; 3. план за дейността
на фондацията през 2010 г.; 4. промени в състава на
управителния съвет и съвета на дарителите; 5. разни.
10048
32. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация
на плевенска черноглава овца“ – Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 25.ІХ.2009 г. в 10 ч. в Плевен, ул. Васил Левски 1,
ет. 15, салон на ОД „Земеделие“, при дневен ред: 1.
приемане и изключване на членове на сдружението;
2. отчетен доклад за дейността на Асоциацията на
плевенска черноглава овца за периода януари 2007
– август 2009 г.; 3. отчетен доклад на ревизионната
комисия; 4. промени в устава на сдружението; 5.
избор на председател, нов управителен съвет и нов
контролен съвет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същата дата и същото място
при същия дневен ред.
10152
1. – Управителният съвет на училищното настоятелство при ОУ „Елин Пелин“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на членовете на сдружението
на 1.Х.2009 г. в 17,30 ч. в сградата на училището –
Пловдив, ул. Ген. Колев 42, при следния дневен ред:
1. отчет за работата и финансовото състояние на
стария УС, освобождаване на стария УС и избор на
нов УС; проект за решение – ОС приема отчета за
работата и изразходването на финансовите средства
и освобождава досегашния УС, като пристъпва към
избор на нов УС в съответствие с приетия устав;
2. приемане на решение за попълване и разходване
на финансовите средства за новия период; проект
за решение – ОС предоставя на новия УС според
текущите мероприятия да планира разходването на
набраните финансови средства; 3. разни. При липса
на кворум ОС се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове на
настоятелството, като приетите решения се считат за
законни. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на събранието.
10101
1. – Управителният съвет на училищното настоятелство при ІІ ОУ „Иван Вазов“ – Провадия, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички свои членове
на общо събрание на 30.ІХ.2009 г. в 18 ч. в сградата на
ІІ ОУ „Иван Вазов“ – Провадия, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за преобразуване на УН
при ІІ ОУ „Иван Вазов“ – Провадия, за осъществяване
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на дейността му от частна полза в обществена полза;
2. актуализиране и приемане на устава съобразно
измененията и допълненията на ЗЮЛНЦ; 3. избор
на съвет на настоятелите. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.ІХ.2009 г. в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10099
1. – Управителният съвет на сдружение „България 681“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 17.Х.2009 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението – Ямбол, ул. Гавраил Кръстевич 24А,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на членове на сдружението по тяхно
желание; 2. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 3. вземане на решение за
промени в управителния съвет на сдружението; 4.
вземане на решение за освобождаване на председателя на управителния съвет на сдружението; 5.
вземане на решение за избор на нов председател
на управителния съвет на сдружението; 6. вземане
на решение за промяна адреса на управление на
сдружението от Ямбол, ул. Гавраил Кръстевич 24А,
на Ямбол, ул. Търговска 20, вх. Г, ап. 25; 7. вземане
на решение за промени в устава на сдружението;
8. разни. При липса на кворум общото събрание
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение в
офиса на сдружението и се предоставят на всеки
член при поискване.
10144
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Стрела“ – с. Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 3.Х.2009 г. в 9 ч. в
сградата на читалище „Отец Паисий“ (малка зала) в
с. Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за изминалия период; 2. отчет
на контролния съвет на сдружението; 3. разисквания
по отчетите; 4. вземане на решение за прекратяване
на сдружението чрез ликвидация; 5. вземане на решение за извършване на ликвидация на сдружението
и заличаването му в съдебния регистър; 6. избор на
ликвидатор(и), определяне на срок за ликвидация и
възнаграждение на ликвидатора(ите) на сдружението;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10045
Светлана Златева Коева – ликвидатор на фондация „Знание и труд“, Варна, в ликвидация по ф.д.
№ 297/99, на основание чл. 14 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си в едномесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
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