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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишна работна програма 
на Народното събрание по въпросите на Ев-

ропейския съюз (2011 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, 
ал. 4 от Конституцията на Република България 
и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организа-
цията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема следната Годишна работна про-

грама на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2011 г.)

Годишна работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз 

(2011 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– засилената роля на националните пар-

ламенти в процеса на вземане на решения 
от Европейския съюз, съгласно Договора от 
Лисабон и влиянието им във формулирането 
на европейските политики;

– спазването на принципите на субсиди-
арност и пропорционалност в европейския 
законодателен процес;

– значението на европейските актове за 
социално-икономическото развитие на Репуб-
лика България за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение 
на Стратегията „Европа 2020“;

– стремежа за изграждане на „Европа на 
гражданите“;

– установяването на пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие;

– необходимостта от подобряване на ко-
ординацията на икономическите политики и 
икономическото управление в Европейския 
съюз;

– стремежа към по-активното участие в 
дебата за бъдещето на Кохезионната политика 
и Общата селскостопанска политика на Евро-
пейския съюз с оглед формиране приоритетите 
на новата бюджетна рамка на Европейския 
съюз при отчитане на националния интерес;

– външнополитическия приоритет на Бъл-
гария за евроатлантическа перспектива на 
страните от Югоизточна Европа и установя-
ването на сигурност и стабилност в региона.

Реши да упражни правомощията си по 
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република 
България, като подложи на процедурата по 
парламентарно наблюдение и контрол по глава 
десета от чл. 103 до чл. 109 от Правилника 

за организацията и дейността на Народното 
събрание проектите на актове в следните 
приоритетни области:

Интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж – ускоряване на напредъка по Стра-
тегия „Европа 2020“:

1. Съобщение относно модернизацията на 
висшето образование. 

2. Препоръка за насърчаване и удостоверя-
ване на неофициално и неформално обучение.

3. Съобщение на Комисията относно ини-
циатива за нови умения.

4. Мерки, свързани с отключването на 
потенциала на културните и творческите 
индустрии.

5. Законодателна инициатива за взаимно 
признаване на идентификацията и електрон-
ното установяване на автентичността.

6. Преразглеждане на Директивата за 
електронния подпис.

7. Преглед на Директива 2003/98/ЕО от-
носно повторната употреба на информацията 
в обществения сектор.

8. Съобщение относно цифровизацията и 
цифровото съхраняване.

9. Законодателно предложение относно 
управлението на колективни права.

10. Законодателна инициатива относно 
командироването на работници.

11. Преразглеждане на Директивата за 
работното време.

12. Бяла книга за пенсиите. 
13. Рамка на Европейския съюз за наци-

онални стратегии за интеграция на ромите.
14. Предложение за преразглеждане на 

Решението за заразните болести заедно с 
инициатива за предотвратяване и контрол 
на други сериозни презгранични заплахи за 
здравето на равнище на Европейския съюз 
(Здравна сигурност в Европейския съюз).

15. Предложение за преразглеждане на 
Директива 2001/37/ЕО за тютюневите изделия 
относно производството, предоставянето и 
продажбата на тютюневи изделия.

16. Преглед на Директива 89/105/ЕИО на 
Съвета относно прозрачността на мерките, 
регулиращи цените на лекарствени продукти 
за употреба от човека и включването им в 
обхвата на националните системи за здравно 
осигуряване.

17. Преглед на Директива 2001/95/ЕО 
относно общата безопасност на продуктите.

18. Нова Енергийна стратегия на Европей-
ския съюз (2011 – 2020 г.).

19. Приоритети за енергийна инфраструк-
тура за 2020 г. и по-нататък – план за интег-
рирана европейска енергийна мрежа.
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20. Директива за енергийна ефективност 
и енергоспестяване.

21. Инициатива в подкрепа на прилагането 
на интелигентни електропреносни мрежи.

22. Преглед на списъка на приоритетните 
вещества съгласно Рамковата директива за 
водите.

23. Пакет за летищата: 
– оценка на капацитета и инвентар на 

летищата; 
– преразглеждане на регламента за сло-

товете; 
– преразглеждане на Директивата за на-

земното обслужване;
 – преразглеждане на Директивата за са-

молетния шум.
Икономическо и финансово управление:
24. Законодателна инициатива относно 

рамка за управление и разрешаване на бан-
кови кризи.

25. Изменения на Директивите за капита-
ловите изисквания (CRD IV).

26. Директива за отговорно отпускане и 
вземане на заеми (ипотечни кредити).

27. Законодателно предложение за достъп 
до основни банкови услуги.

28. Законодателно предложение за Обща 
консолидирана корпоративна данъчна основа 
(CCCTB).

29. Директива относно данъчното облагане 
на финансовия сектор.

30. Предложения, свързани със законо-
дателството в областта на ценните книжа 
и централните депозитари за ценни книжа.

31. Изменение на Регламента за агенциите 
за кредитен рейтинг.

32. Преразглеждане на директивата относно 
пазарите на финансови инструменти.

33. Предложение за регламент на Съвета 
за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за 
определяне и изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит.

34. Предложение за регламент на Европей-
ския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на 
наблюдението върху състоянието на бюджета 
и на надзора и координацията на икономи-
ческите политики.

35. Предложение за регламент на Европей-
ския парламент и на Съвета за предотвратя-
ване и коригиране на макроикономическите 
неравновесия.

36. Предложение за директива на Съвета 
относно изискванията за бюджетните рамки 
на държавите членки.

37. Предложение за регламент на Евро-
пейския парламент и на Съвета за ефектив-
ното прилагане на бюджетно наблюдение в 
еврозоната.

38. Предложение за регламент на Евро-
пейския парламент и на Съвета относно 
наказателните мерки за коригиране на пре-
комерните макроикономически неравновесия 
в еврозоната.

39. Инициатива за достъп на предприятия 
и стоки от трети държави до пазара на Ев-
ропейския съюз на обществените поръчки 
(схема за достъп до пазара за обществени 
поръчки – MASP).

40. Инициатива относно концесиите.

Модер ен бюдже т на Европейск и я 
съюз – предложения, свързани с многого-
дишната финансова рамка

41. Съобщение на Комисията за следващата 
многогодишна финансова рамка.

42. Предложение на Комисията за регламент 
на Съвета за нова многогодишна финансова 
рамка.

43. Предложение на Комисията за ново 
решение относно собствените ресурси.

Пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие

44. Инициативи за „интелигентни граници“:
– законодателно предложение за създава-

нето на система за влизане/излизане;
–  законодателно предложение за създаване-

то на Програма за регистриране на пътниците;
–  законодателно предложение за изменение 

на Кодекса на шенгенските граници.
45. Законодателно предложение относно 

създаването на Европейска система за наблю-
дение на границите (EUROSUR). 

46. Регламент за създаване на процедура 
за замразяването на средства на лица, запо-
дозрени в терористични действия в рамките 
на Европейския съюз. 

47. Директива относно използването на 
резервационните данни на пътниците с оглед 
правоприлагането (европейско PNR).

48. Предложение за преразглеждане на 
Директива 2006/24/ЕО (запазване на данни).

49. Съобщение относно цялостна политика 
срещу корупцията.

50. Предложение за нова правна рамка 
относно изземането и възстановяването на 
активи.

51. Съобщение относно стратегия за борба 
с измамите.

52. Предложения за подновяване на законо-
дателството за гражданска защита за реакция, 
подготвеност и предотвратяване на бедствия.

53. Предложение за Директива относно 
правата и оказването на помощ на жертви 
на престъпления. 

54. Предложение за Директива за достъп 
до адвокат в наказателноправни производства. 
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 45
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 Т А Н О В Я В А М :

Назначавам Константин Кирилов Казаков 
за председател на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ за срок до 1 януари 2013 г.

Издаден в София на 9 март 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Маргарита Попова

2986

55. Законодателно предложение за съобще-
ние относно контактите с роднини, работода-
тели и консулски служби в наказателноправни 
производства. 

56. Законодателен инструмент относно 
европейското договорно право.

57. Директива за алтернативното разре-
шаване на спорове в Европейския съюз за 
потребителите.

58. Предложение за регламент относно 
стълкновение на закони по въпроси, свър-
зани с правата на съпружеската общност, 
включително въпроса за компетентността и 
взаимното признаване, и за регламент относно 
имуществените последствия от раздялата на 
двойки от други видове съюзи. 

59. Регламент за европейска фондация.
Европейския съюз на регионалната и 

международната сцена
60. Стратегия на Европейския съюз за 

региона на река Дунав.
61. Годишен пакет за Европейската поли-

тика на съседство, с акцент върху Източното 
партньорство.

62. Пакет за разширяването 2011 г.
63. Становище на Комисията относно 

кандидатурата на Сърбия за членство в Ев-
ропейския съюз.

64. Законодателно предложение за изме-
нение на Решение 1995/553/ЕО за прилагане 
на правото на консулска закрила.

65. Модернизиране на хуманитарната помощ.
Решението е прието от 41-ото Народно 

събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2930

РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Съвета за електрон-
ни медии за периода 1 януари 2010 г. – 30 юни 

2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за 
радиото и телевизията

Р Е Ш И :
Приема за сведение Отчета за дейността 

на Съвета за електронни медии за периода 
1 януари 2010 г. – 30 юни 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно 
събрание на 10 март 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

2961

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 
ОТ 8 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за концесиите, приет 
с Постановление № 161 на Министерския 
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; 
попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г. 

и бр. 3 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, т. 1 накрая се добавя „на при-
родни богатства“. 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „не може да бъде продължаван“ се 
заменят с „може да се удължава до размера 
на срока по чл. 4 при условия, определени 
с решението за откриване на процедурата 
за предоставяне на концесия, а за договори, 
сключени по реда на отменения Закон за 
концесиите – в решението по чл. 7, ал. 1 за 
предоставяне на концесията“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Датата на влизане в сила на концеси-

онния договор е начална дата на концесията 
и се определя в съответствие с решението за 
откриване на процедурата за предоставяне 
на концесията.“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
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5. основните условия и елементи на конце-
сията, включително основните права и задъл-
жения на страните по концесионния договор;

6. основните рискове и тяхното разпреде-
ление, включително рисковете, които трябва 
да се поемат от концесионера;

7. финансово-икономическите показатели 
на концесията и ефективността на концесията 
от гледна точка на концедента.

(2) С обосновката на концесията се мо-
тивират и:

1. избраният един или повече критерии за 
подбор и минималните нива на приложими-
те изисквания относно тяхното изпълнение 
в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за 
концесиите;

2. избраните критерии за формиране на 
комплексната оценка на офертите на участ-
ниците в процедурата за предоставяне на кон-
цесията, относителната им тежест и начинът 
за тяхното оценяване.“

2. В ал. 3, т. 3 след думата „документът“ се 
поставя тире и се добавя „когато има такъв“.

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „органа по 

чл. 6, ал. 1“ се заменят с „органа по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите“;

б) създава се нова т. 2:
„2. предварителните цели на концесията;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след 

думата „действия“ се поставя точка и запетая 
и текстът до края се заличава;

г) досегашните т. 3 – 5 стават съответно 
т. 4 – 6.

2. В ал. 2 думите „органа по чл. 6, ал. 1, 
за“ се заменят с „органа по чл. 19, ал. 1 – 3 
от Закона за концесиите, а за“.

3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Членовете на екипа за подготвителни 

действия:
1. не могат да бъдат лица, които имат пряк 

интерес от изпълнението на концесията;
2. нямат право да разгласяват информаци-

ята, която им е предоставена или която са 
узнали при извършване на подготвителните 
действия;

3. нямат право да консултират други лица 
извън концедента и органа по чл. 19, ал. 1 – 3 
от Закона за концесиите във връзка с кон-
кретната концесия.

(4) За липсата на обстоятелството по ал. 3, 
т. 1 и за информираността за забраните по 
ал. 3, т. 2 и 3 членовете на екипа за подгот-
вителни действия подписват декларация.“

§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Обосновката на концесията, 

концесионните анализи и проектите на доку-
менти по чл. 22 от Закона за концесиите се 
изработват заедно или поотделно от експерти 
от съответната администрация и/или от други 

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подготвителните действия и органи-

зацията на провеждането на процедурите за 
предоставяне на концесии се извършват от 
компетентния орган по чл. 19, ал. 1 – 3 от 
Закона за концесиите.“

2. В ал. 2 думите „Органите по ал. 1, т. 1 
и 2“ се заменят с „Органите по чл. 19, ал. 1 
и 2 от Закона за концесиите“.

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подготвителните действия за предос-

тавяне на концесия, наричани по-нататък 
„подготвителните действия“, включват осигу-
ряване от съответния орган по чл. 19, ал. 1 – 3 
от Закона за концесиите изработването на:

1. обосновка на концесията;
2. проект на решение за откриване на 

процедура за предоставяне на концесия по 
чл. 39 от Закона за концесиите; 

3. проект на обявление по чл. 41 от Закона 
за концесиите; 

4. проект на документация за участие в 
процедурата за предоставяне на концесия;

5. проект на концесионен договор.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Обосновката на концесията се основава 

на приложени към нея технически, финан-
сово-икономически и правен анализ, а при 
концесия за строителство, когато обект на 
концесията е инвестиционно предложение за 
строителство, дейност или технология съгласно 
приложения № 1 и 2 към Закона за опазване 
на околната среда – и екологичен анализ, 
наричани по-нататък заедно или поотделно 
„концесионни анализи“.“

3. В ал. 4 думите „минималните изисква-
ния“ се заменят с „изискванията“ и думите 
„приложение № 1“ се заменят с „приложе-
нието“.

4. В ал. 5 думите „органа по чл. 6, ал. 1“ 
се заменят с „органа по чл. 19, ал. 1 – 3 от 
Закона за концесиите“.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Обосновката на концесията мотивира 

предложението за предоставяне на концесия 
и определя характеристиките на обекта и на 
основното съдържание на концесията, в т.ч.:

1. целите на концесията, включително 
обществения интерес от предоставянето є;

2. фактическото и правното основание за 
предоставяне на концесията;

3. основните характеристики на обекта на 
концесията;

4. основните характеристики на извършва-
ните услуги или други стопански дейности с 
обекта на концесията и условията за тяхното 
извършване;
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министерства и ведомства съобразно тяхна-
та компетентност, и/или чрез възлагане на 
външни консултанти по преценка на органа 
по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за концесиите.

(2) Експертите, които подготвят изработки 
по ал. 1, следва да отговарят на условията на 
чл. 10, ал. 3.“

§ 8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Възлагането на външни консул-

танти на един или повече от концесионните 
анализи, на обосновката на концесията и на 
един или повече от документите по чл. 22 от 
Закона за концесиите се извършва за всяка 
концесия поотделно при условията и по реда 
на Закона за обществените поръчки. 

(2) Дейностите по възлагането на об-
ществената поръчка по ал. 1 и приемането 
на изработката се извършват от екипа за 
подготвителни действия.

(3) В случаите по ал. 1 при определяне 
на приложимата процедура за всяка отделна 
обществена поръчка за определяща се приема 
сумата от предвидените средства за всички 
обществени поръчки, които ще се проведат 
за възлагане на концесионни анализи, на обо-
сновка и на документи по чл. 22 от Закона за 
концесиите за съответната концесия.

(4) Когато определената стойност на об-
ществената поръчка по ал. 3 допуска възлага-
не на обществена поръчка чрез събиране на 
не по-малко от 3 оферти, органът по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите изпраща 
писмени покани до конкретни лица и пуб-
ликува поканата на интернет страницата на 
съответното ведомство, община или публич-
ноправна организация.

(5) Когато концесионен анализ, обоснов-
ката на концесията или документ по чл. 22 
от Закона за концесиите се изработва от екс-
перти от съответната администрация и/или 
от други министерства или ведомства, на тях 
им се изплаща възнаграждение в рамките на 
финансовите средства, определени в заповедта 
по чл. 10, ал. 1.“

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Концесионните анализи се изработват 

при взаимна обвързаност между направените 
в тях изводи и препоръки.“

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „оригинали или заверени“ 

се заличават, а думите „територията, предви-
дена за неговото строителство“ се заменят с 
„концесионната площ“;

б) точка 2 се изменя така:
„2. документи, с които се извършва графич-

на и техническа индивидуализация на обекта 
на концесията и на концесионната площ:

а) устройствени планове или скици от 
устройствени планове, от кадастрални карти 
или кадастрални планове, от картата на въз-
становената собственост, както и други скици, 
схеми, карти, други планове, и/или

б) резултати от извършени преки геодези-
чески заснемания, и/или

в) прединвестиционни и/или обемно-
устройствени проучвания, инвестиционни 
проекти, включително за заснемане на съ-
ществуващи строежи, и/или

г) екзекутивна документация, обследване 
и/или паспорт на строежите, съставляващи 
обекта на концесията, и/или

д) други официални или публикувани гра-
фични материали;“.

4. Алинея 5 се отменя.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Обосновката на концесията, анализите 

към нея и проектите на документи по чл. 22 
от Закона за концесиите се подписват от ли-
цата, които са ги изработили.“

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обосновката на концесията, концеси-

онните анализи и проектите на документи по 
чл. 22 от Закона за концесиите се приемат с 
протокол на екипа за подготвителни дейст-
вия, който се представя на органа по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При приемането на изработките по 

ал. 1 членовете на екипа за подготвителни 
действия, които са участвали в тяхното из-
работване, нямат право на глас.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:

„(3) Протоколът по ал. 1 се прилага към 
досието на процедурата и съдържа:

1. констатация относно съответствието на 
концесионните анализи с изискванията на 
приложението и с документацията за възла-
гането им;

2. становище относно целесъобразността 
и законосъобразността на проектите на обо-
сновка и на документи по чл. 22 от Закона 
за концесиите;

3. заключение за приемане на всяка от 
изработките по ал. 1, а при необходимост – и 
предложения за отстраняване на недостатъци 
или непълноти в тях;

4. заключение относно законосъобразност-
та и целесъобразността от предоставяне на 
концесията.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „ал. 2, т. 4“ се заменят с „ал. 3, т. 3“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „по чл. 6, ал. 1“ се заменят с „по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите“.

§ 11. В чл. 15, ал. 1 думите „обосновката на 
концесията и“ се заличават, а думите „чл. 14, 
ал. 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 5“.
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§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 103, т. 1 от Закона 

за концесиите съответният орган изпраща за 
съгласуване:“.

2. В ал. 2 след думите „министъра на въ-
трешните работи“ се поставя запетая и думите 
„и на министъра на околната среда и водите“ 
се заменят с „на министъра на околната среда 
и водите и на министъра на културата“.

3. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „министъра на окол-

ната среда и водите“ се добавя „на министъра 
на културата“ и се поставя запетая;

б) точка 2 се изменя така:
„2. на министъра на финансите – проек-

тът на концесионен договор, концесионните 
анализи без приложенията към тях и фи-
нансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация, приет с 
Постановление № 229 на Министерския съвет 
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; 
попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 
88 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).“ 

4. В ал. 11 думите „прилага към“ се заме-
нят с „включва в“.

5. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Когато въз основа на получените ста-

новища органът по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона 
за концесиите измени някой от елементите 
по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 7, 11 – 14 и 17 от 
Закона за концесиите от съгласувания проект 
на решение или подготви нов проект на реше-
ние, той е длъжен да го изпрати за повторно 
съгласуване заедно със справка за отразява-
не на становищата от съгласуването преди 
внасянето му за разглеждане от концедента.“

§ 13. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) След изтичане на срока по чл. 16, 

ал. 5 или 6, съответно по ал. 13, органът по 
чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за концесиите внася 
за приемане от концедента проект на решение 
за откриване на процедура за предоставяне 
на концесия.

(2) Проектът на решение за откриване на 
процедурата за предоставяне на концесия се 
придружава с доклада с мотивираното предло-
жение по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите 
и с обосновката на концесията. Към доклада 
се прилагат останалите документи по чл. 38, 
ал. 2 от Закона за концесиите, както и:

1. съгласувателните становища по чл. 16;
2. справка за отразяване на становищата 

от съгласуването;
3. финансовата обосновка – за държавните 

концесии;
4. други документи, предвидени с норма-

тивен акт.“

§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „органа по чл. 6, ал. 1“ 

се заменят с „органа по чл. 19, ал. 1 – 3 от 
Закона за концесиите“.

2. В ал. 2 думите „принципите на чл. 23, 
ал. 1“ се заменят с „принципите и изисква-
нията на чл. 23, ал. 1 и 2 и на чл. 26, ал. 5“.

3. Алинея 3 се отменя.
§ 15. В чл. 19, ал. 1 след думите „се моти-

вира с“ се добавя „доклада с“.
§ 16. Член 21 се отменя.
§ 17. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) В случаите по чл. 20 и 22 про-

ектът на съответното решение се съгласува 
по реда на чл. 16 заедно със:

1. доклада с мотивираното предложение, 
новата обосновка на концесията и нови проекти 
на обявление, на документация за участие и на 
концесионен договор – в случаите по чл. 20;

2. доклада с мотивираното предложение, 
проекта на решение за обявяване на нова 
процедура и нов проект на обявление – в 
случаите по чл. 22.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато ре-
шението за изменение или за обявяване на 
нова процедура се приема от концедента при 
условията на чл. 58, ал. 2, т. 3 от Закона за 
концесиите.“

§ 18. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Обявлението за провеждане 

на процедура за предоставяне на концесия, 
наричано по-нататък „обявлението“, докумен-
тацията за участие в процедурата, наричана 
по-нататък „документацията за участие“, и 
проектът на концесионен договор се одобря-
ват с решение на органа по чл. 19, ал. 1 – 3 
от Закона за концесиите в 7-дневен срок от 
приемане на решението за откриване на 
процедурата.

(2) При одобряване на обявлението и на 
документацията за участие органът по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите е обвързан 
с решението за откриване на процедурата за 
предоставяне на концесията.

(3) С решението по ал. 1 се определят 
длъжностните лица за контакти със заин-
тересуваните лица и участниците, които се 
посочват в обявлението.

(4) Длъжностните лица по ал. 3:
1. изпращат обявлението за обнародване в 

„Държавен вестник“, а когато е приложимо – и 
в „Официален вестник“ на Европейския съюз, 
и за вписване в Националния концесионен 
регистър;

2. предоставят за разглеждане и предават 
документацията за участие;

3. приемат и съхраняват офертите и другата 
документация, свързана с провеждането на 
процедурата;

4. извършват техническото обслужване на 
комисията;
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5. извършват други действия, определени 
от комисията.“

§ 19. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Решението по чл. 24, ал. 1 може да се 

обжалва относно неговата законосъобразност 
от датата на узнаване на нарушението, но не 
по-късно от сключването на концесионния 
договор.“

§ 20. Член 26 се отменя.
§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Срокът за получаване на офертите, 

посочен в обявлението, се съобразява с вида 
и спецификата на обекта на концесията и със 
съдържанието на дейностите по експлоата-
цията му, както и с времето, необходимо за 
изработване на офертите.“

§ 22. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Обявлението се попълва на българ-

ски език в съответния електронен формуляр, 
който се поддържа на интернет страницата на 
Националния концесионен регистър (НКР), и 
се изпраща по електронен път едновременно 
за обнародване на електронната страница на 
„Държавен вестник“ и за вписване в НКР.“

§ 23. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) В случаите по чл. 42, ал. 3 от 

Закона за концесиите преди изпращането за 
обнародване в „Държавен вестник“ обявление-
то се изпраща до Службата за публикуване на 
„Официален вестник“ на Европейския съюз.

(2) При различие между съдържанието 
на обявленията, обнародвани в „Държавен 
вестник“ и в „Официален вестник“ на Евро-
пейския съюз, за достоверен се приема текстът 
в „Официален вестник“. 

(3) Обявлението се изпраща до Службата 
за публикуване на „Официален вестник“ на 
Европейския съюз и когато стойността е 
по-ниска от определената по реда на чл. 42, 
ал. 3 от Закона за концесиите, но може да се 
направи предположение, че при провеждане 
на процедурата прагът ще бъде надхвърлен.

(4) В случаите по ал. 3 при определяне на 
сроковете за получаване на офертите се прила-
га чл. 50, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите.“

§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 6, ал. 1“ се заменят 

с „по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за концесиите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) След обнародването на обявлението в 

„Държавен вестник“, съответно в „Официа-
лен вестник“, органите по чл. 19, ал. 1 – 3 от 
Закона за концесиите в изпълнение на чл. 43, 
ал. 1 от същия закон публикуват съобщение 
за процедурата за предоставяне на концесия 
в средствата за масово осведомяване в стра-
ната и/или в чужбина, и/или на интернет 
страницата на съответния орган.“

§ 25. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) С решението по чл. 24, ал. 1 
може да се определи, че документацията за 
участие се предоставя на заинтересуваните 
лица безплатно. 

(2) Документацията за участие може да се 
публикува на интернет страницата на съот-
ветното ведомство.

(3) Независимо от публикуването по ал. 2 
на заинтересуваните лица не може да се 
откаже да разглеждат документацията на 
място преди закупуването, съответно преди 
получаването є.“

§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „изискванията на 
чл. 44, ал. 2 – 4“ се добавя „и чл. 45“.

2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. критериите за подбор, минималните 

нива на приложимите изисквания относно 
изпълнението им и документите за удосто-
веряване на съответствието с тях;“

б) точка 5 се отменя.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. бланка на заявление за участие, на 

предложение и на обвързващо предложение;“ 
б) точка 2 се отменя;
в) точка 6 се изменя така:
„6. удостоверение за право на представители 

на участника за извършване оглед на обекта на 
концесията или на мястото на изпълнение на 
концесията – когато в зависимост от предмета 
на концесията е необходимо извършването 
на оглед;“.

4. Алинея 5 се отменя.
§ 27. В чл. 33, ал. 1 думите „обнародването 

в „Държавен вестник“ се заменят с „приемане“ 
и накрая се добавя „по предложение на органа 
по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за концесиите“.

§ 28. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Назначаването на нов председател 

или на заместник на член на комисията се 
извършва при условията на чл. 46, ал. 6 от 
Закона за концесиите.“

§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Председателят свиква комисията на 

заседание в 3-дневен срок от получаване на 
заповедта за назначаването є.“

2. В ал. 2 т. 3 се отменя, а в т. 4 думите 
„чл. 24, ал. 4“ се заменят с „чл. 24, ал. 3“.

3. Създава се ал. 3:
„(3) На първото заседание на комисията 

членовете є подават декларацията по чл. 46, 
ал. 5, т. 1 от Закона за концесиите.“

§ 30. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „кандидат“ се заменя със 

„заинтересувано лице“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разясненията, допълнителната ин-

формация или допълнителните документи 
се предоставят на всички заинтересувани 
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лица и участници в процедурата не по-късно 
от 7 дни преди крайния срок за получаване 
на офертите, ако са поискани своевременно, 
по реда на чл. 48а от Закона за концесиите 
и се публикуват на интернет страницата на 
съответното ведомство.“

§ 31. Наименованието на раздел ІV се 
изменя така:

„Провеждане на откритата процедура“.
§ 32. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 – 5 се отменят.
2. Алинеи 7 – 9 се отменят.
§ 33. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Документацията за участие 

може да бъде разгледана и получена на 
посоченото в обявлението място от всяко 
заинтересувано лице.

(2) Когато в обявлението е посочена цена 
на документацията, последната се получава 
след заплащане на цената по определения в 
обявлението начин. 

(3) При получаване на документацията 
заинтересуваното лице подава декларация, в 
която посочва едно или повече имена, адрес/и, 
телефон/и и електронна/и поща/и, на които 
да бъдат предоставяни разяснения, документи 
и информация по чл. 48, ал. 1, т. 8 от Закона 
за концесиите. Когато се посочват данни на 
упълномощено лице, към декларацията се 
прилага писмено пълномощно, подписано от 
физическото лице или от законен представител 
на юридическото лице, за което е получена 
документацията.“

§ 34. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Офертата на участниците се 

състои от три части: 
1. заявление за участие;
2. предложение;
3. обвързващо предложение.
(2) Всяка от частите на офертата се изготвя 

по образец, съдържащ се в документацията 
за участие, и се подписва от лицето, което 
представлява участника.“

§ 35. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Заявлението за участие съдържа:
1. процедурата, за която се подава офер-

тата, и
2. представяне на участника, което включва:
а) информация за неговата правно-орга-

низационна форма;
б) името/имената на управителя/члено-

вете на управителния орган на участника, 
а в случай че член на управителния орган е 
юридическо лице – на неговия представител 
в съответния управителен орган;

в) име, адрес/и, телефон/и и електронна/и 
поща/и, на които да се извършва уведомя-
ването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 
от Закона за концесиите.

(2) Към заявлението за участие се прилагат:

1. в случаите, когато участникът не е посо-
чил Единeн идентификационен код (ЕИК) по 
чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регис-
тър – заверено копие на документ за актуална 
регистрация на участника, или

2. копие на документа за самоличност, 
когато офертата се подава от физическо лице, 
което не е търговец;

3. документ за упълномощаване – когато 
участникът се представлява от пълномощник;

4. документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 – 4 от Закона 
за концесиите:

а) съдебно удостоверение или съответен на 
него документ от съдебен или администрати-
вен орган на държавата, в която участникът е 
установен, за удостоверяване липсата на обя-
вяване в несъстоятелност, на производство за 
обявяване в несъстоятелност или на процедура 
по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК;

б) съдебно удостоверение или съответен на 
него документ от съдебен или административен 
орган от държавата по отечественото право на 
физическото лице – участник в процедурата, 
или на лицата по чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона 
за концесиите за:

аа) удостоверяване липсата на влязла в 
сила присъда за престъпление, посочено в 
чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, и 

бб) удостоверяване липсата на лишаване на 
лицето от правото да осъществява търговска 
дейност;

в) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс – за 
удостоверяване липсата на задължения за 
публични вземания по чл. 16, ал. 4, т. 2 от 
Закона за концесиите; 

г) декларация за липсата на просрочени 
парични задължения към работниците и слу-
жителите, на които участникът е работодател;

д) декларация за липсата на обстоятел-
ствата по чл. 16, ал. 4, т. 4 и 5 от Закона за 
концесиите; 

5. документите за удостоверяване на съот-
ветствието с приложимите критерии за под-
бор по чл. 26, ал. 1 от Закона за концесиите, 
определени с документацията за участие;

6. документ за гаранция за участие – ориги-
нал на банкова гаранция или заверено копие 
на документа за внесен депозит;

7. заверено копие на документ, удостоверя-
ващ заплащането на цената на документацията, 
когато такава е определена с обявлението;

8. опис на приложенията към заявлението 
с посочване на броя страници;

9. подходящ носител, съдържащ предло-
жението и приложенията към него в елек-
тронен вид.
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(3) В заявление, подадено от обединение, 
което не е юридическо лице, информацията 
по ал. 1, т. 2 се представя за обединението и 
за всеки от участниците в обединението. В 
тези случаи към заявлението се прилагат и:

1. копие на договора за обединение, а ко-
гато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението – и 
нотариално заверено пълномощно, удостове-
ряващо представителната власт на това лице; 

2. копие на документ за актуална регистра-
ция на всеки от участниците в обединението, 
за който не е посочен ЕИК;

3. документите по ал. 2, т. 3 и 4 – за всеки 
от участниците в обединението.

(4) Когато участникът е чуждестранно лице 
и съгласно законодателството на държавата, 
в която е установен, не се издават докумен-
ти по ал. 2, т. 4, букви „а“ и „б“ или когато 
те не включват всички случаи, участникът 
представя клетвена декларация, ако такава 
декларация има правна стойност според 
законодателството на държавата, в която е 
установен. Когато клетвената декларация 
няма правна стойност, участникът представя 
официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски 
орган в държавата, в която той е установен.

(5) Участниците са длъжни по време на 
процедурата да уведомяват комисията за 
всички настъпили промени в обстоятелствата 
по чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите 
и в посочените в обявлението обстоятелства 
по чл. 16, ал. 4 от Закона за концесиите в 
7-дневен срок от настъпването им.“

§ 36. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Предложението съдържа: 
1. разработки по приложимите критерии, 

които формират комплексната оценка на 
офертата, посочени в обявлението и в доку-
ментацията за участие;

2. финансов модел, включващ анализ на 
паричните потоци на концесията, когато та-
къв се изисква с документацията за участие;

3. доказателства за изпълнение на приложи-
мите критерии, които формират комплексната 
оценка на офертата;

4. декларация за произход на средствата по 
чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари; 

5. декларация за срок на валидност на 
офертата;

6. други разработки и информация в из-
пълнение на условията, посочени в докумен-
тацията за участие; 

7. електронен носител, на който са записа-
ни предложението и приложенията към него;

8. опис на съдържанието на предложението 
с посочване на броя страници.

(2) При концесия за строителство участ-
никът:

1. включва в предложението процента от 
общата стойност на строителството, който ще 
се извърши от трети лица – подизпълнители, 
ако това е поставено като условие с решението 
за откриване на процедурата в съответствие 
с чл. 53, ал. 1 от Закона за концесиите, или 

2. може да предложи възлагането на част 
от строителството на подизпълнители, вклю-
чително като посочи процента от стойността 
на строителните работи, които ще се изпъл-
няват от тях, в съответствие с чл. 53, ал. 2 от 
Закона за концесиите. 

(3) Когато участникът в процедурата е 
обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията по ал. 1, т. 5 се представя от 
всеки от участниците в обединението.“

§ 37. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Обвързващото предложение 

представлява резюме на разработките по 
приложимите критерии, които формират 
комплексната оценка на офертата.

(2) Обвързващото предложение се изготвя 
по образец, който се съдържа в документацията 
за участие, и се заверява на всяка страница 
от лицето, което представлява участника.

(3) Когато с обявлението не е ограничена 
възможността за представяне на варианти в 
офертата, обвързващо предложение се пред-
ставя за всеки предложен вариант.

(4) При различия между офертата и обвърз-
ващото предложение оценката на офертата се 
извършва по данните, посочени в обвързва-
щото предложение.

(5) В плика с обвързващото предложение 
се поставя и подходящ носител, съдържащ об-
вързващото предложение и приложенията към 
него, когато има такива, в електронен вид.“

§ 38. Член 44 се отменя.
§ 39. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Офертата се подава в запеча-

тан непрозрачен плик или кутия с надпис 
„Оферта“. Върху плика/кутията се посочват 
процедурата, за която се подава офертата, и 
наименованието на участника.

(2) В плика/кутията се поставят три са-
мостоятелни непрозрачни плика, върху все-
ки от които е посочено наименованието на 
участника, с надпис, съответно:

1. „Заявление за участие“;
2. „Предложение“;
3. „Обвързващо предложение“.
(3) Когато съдържанието на заявлението 

или на предложението е с по-голям обем, те 
могат да се подадат в един или повече до-
пълнителни пликове, съответно в една или 
повече кутии, приложени към плика/кутията 
с офертата. Допълнителните пликове/кутии се 
надписват „Заявление за участие“, съответно 
„Предложение“, като се посочва, че това е 
продължение със съответния пореден номер, 
и се посочват процедурата, за която се подава 
офертата, и наименованието на участника.
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(4) Офертата се представя на хартиен 
носител в един или повече екземпляра в 
съответствие с указанията, посочени в до-
кументацията за участие, като в пликовете/
кутиите с оригинала на заявлението за участие, 
предложението и обвързващото предложение 
се поставят и записите им в електронен вид 
на подходящ носител.

(5) Съдържанието на офертата е на езика, 
посочен в обявлението. Когато с обявлението 
е допуснато използването на чужд език, тя 
се представя и с превод на български език. 
За автентичен се приема преводът на бъл-
гарски език.

(6) Документите, които се прилагат, се 
представят на езика на тяхното издаване за-
едно с официален превод на български език.

(7) Официален е преводът, извършен от 
преводач, който има сключен договор с Минис-
терството на външните работи за извършване 
на официални преводи.“

§ 40. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Офертите се подават на мястото 

и в срока, определени с обявлението. Когато 
в определения краен час на мястото за полу-
чаване има едно или повече заинтересувани 
лица, длъжностно лице по чл. 24, ал. 3 приема 
офертите на всичките.

(2) Върху пликовете и върху всяка от ку-
тиите се отбелязват поредният номер, датата 
и часът на получаването им и се завеждат 
във входящ регистър на комисията по реда на 
получаването им. На приносителя се издава 
удостоверение за завеждането в регистъра по 
образец, посочен в документацията за участие.

(3) Длъжностните лица по чл. 24, ал. 3 
не приемат оферти, подадени на място, ако:

1. са подадени след определения срок, освен 
в случаите по ал. 1, изречение второ;

2. са подадени в незапечатан или с нару-
шена цялост плик или кутии.

(4) Комисията връща незабавно на учас-
тниците оферти, подадени по пощата или по 
друг нерегламентиран начин.

(5) Входящият регистър по ал. 2 съдър-
жа следната информация за заявленията и 
офертите:

1. регистрационен номер по реда на по-
лучаването;

2. данни за участника;
3. дата и час на получаване;
4. начин на представяне на офертата – в 

плик, в кутия, и брой на пликовете, съответно 
кутиите;

5. забележки по вписаните обстоятелства, 
включително за обстоятелство по ал. 1, из-
речение второ.

(6) Когато заинтересувано лице е поиска-
ло, комисията предлага, а органът по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите със заповед 
удължава срока за получаване на офертите, 
ако първоначално определеният срок е недос-

татъчен за запознаване на заинтересуваните 
лица с цялата информация, необходима за 
изработване на офертите, в следните случаи:

1. поисканите от заинтересувано лице 
разяснения или допълнителна информация, 
отнасяща се до техническите спецификации, 
или допълнителни документи не са предста-
вени в сроковете по чл. 37, ал. 3, или

2. поисканите от заинтересувано лице 
допълнителна информация, отнасяща се до 
техническите спецификации, или допълни-
телни документи не могат да се изпратят, 
а изискват разглеждането им на място при 
комисията, или

3. изработването на офертата изисква оглед 
на обекта на концесията или на концесионната 
площ, а такъв не е бил осигурен на всички 
заинтересувани лица.

(7) По предложение на комисията органът 
по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за концесиите 
със заповед може да удължи срока за получа-
ване на офертите, когато в срока, определен 
за получаването им, няма получена оферта.

(8) Със заповедта за удължаване на срока 
за получаване на офертите се удължават и 
сроковете за получаване на документаци-
ята за участие и за отваряне на офертите, 
както и другите срокове, свързани с него. В 
3-дневен срок от издаването на заповедта се 
осигурява публичност на удължаването на 
сроковете чрез:

1. изпращане на уведомление на лицата, 
получили документация за участие;

2. обнародване на обявление на електрон-
ната страница на „Държавен вестник“, а в 
случаите по чл. 29, ал. 1 и 3 – и в Службата 
за публикуване на „Официален вестник“ на 
Европейския съюз;

3. публикуване на обявление в НКР;
4. публикуване на съобщение на интернет 

страницата на съответното ведомство.“
§ 41. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Датата на отваряне на офертите 

не може да бъде по-късно от 3 работни дни 
от крайния срок за тяхното получаване.

(2) На мястото, в деня и часа, посочени 
в обявлението, комисията провежда открито 
заседание за отваряне на офертите. 

(3) Участниците в процедурата или техни 
представители, както и други желаещи, могат 
да присъстват на заседанието при спазване на 
режима на достъп до сградата на съответното 
ведомство. 

(4) В началото на заседанието председателят 
или заместник-председателят на комисията 
обявява броя на получените оферти и лицата, 
които са ги подали, след което се извършва 
отваряне на офертите по реда на завеждането 
им във входящия регистър.

(5) Отварянето на всяка от офертите се 
извършва по следния ред:
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1. последователно отваряне на плика/ку-
тията с надпис „Оферта“ и на съдържащия се 
в него плик „Заявление за участие“, а когато 
офертата е подадена в няколко кутии – само 
на кутията с надпис „Оферта“;

2. подписване от един от членовете на ко-
мисията и от изявилите желание участници 
или техни представители на плика с надпис 
„Обвързващо предложение“ и на плика/
пликовете или кутията/кутиите с надпис 
„Предложение“;

3. прочитане на описа, приложен към заяв-
лението за участие, и сравняване на посоченото 
в него с приложенията към заявлението.“

§ 42. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) След извършването на действи-

ята по чл. 47, ал. 4 и 5 комисията продължава 
работата си в закрити заседания в следната 
последователност:

1. извършване на действия по допускане 
до участие и подбор на участниците в про-
цедурата;

2. отваряне на предложенията и на обвър-
зващите предложения на участниците, които 
са допуснати до участие и отговарят и на 
критериите за подбор;

3. разглеждане на предложенията и на об-
вързващите предложения, оценяване на офер-
тите и извършване класиране на участниците;

4. изработване на проект на решение за 
определяне на концесионер или на проект на 
решение за прекратяване на процедурата за 
предоставяне на концесията;

5. приключване на протокола по чл. 48, 
ал. 2 от Закона за концесиите.

(2) При извършване на действията по до-
пускане до участие и подбор на участниците 
комисията може:

1. да поиска отстраняване на допуснати 
в заявленията технически нередовности и 
непълноти, включително представяне на до-
кументи по чл. 41, ал. 2 – 4;

2. да проверява заявените от участниците 
обстоятелства и верността или автентичността 
на приложени документи, включително чрез 
запитване към компетентни органи;

3. да иска разяснения относно представената 
информация или приложените документи;

4. да изисква писмено представяне на до-
пълнителни доказателства за обстоятелствата, 
посочени в заявлението.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1, 3 и 4 коми-
сията изпраща на участника уведомление по 
реда на чл. 48а от Закона за концесиите, в 
което посочва искането и определя срок за 
изпълнението му. 

(4) В случаите по ал. 2, т. 2 компетентните 
органи предоставят поисканата от комисията 
информация в срок 3 работни дни от получа-
ване на искането.

(5) Отстранените технически нередовности 
и непълноти, предоставените разяснения и 
допълнителни доказателства стават неразделна 
част от заявленията.“

§ 43. Член 49 се отменя.
§ 44. В чл. 50 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кандидатите или“ се 

заличават.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. който не е изпълнил искане на комиси-

ята по чл. 48, ал. 2, т. 1, 3 и 4 в определения 
с уведомлението срок, освен ако е представил 
доказателства, удостоверяващи невъзможност-
та за изпълнение на искането в срок.“

3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато в случаите по ал. 2, т. 4 коми-

сията уважи предоставените доказателства, 
тя определя нов срок за изпълнение на ис-
кането є.“

§ 45. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „канди-

датите или участниците, които са допуснати 
до участие в процедурата за предоставяне на 
концесията“ се заменят със „заинтересуваните 
участници“, а в изречение второ думите „или 
на описателния документ“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „кандидатите или“ се 

заличават, а думата „кандидатите“ се заменя 
с „тези“.

§ 46. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Когато подборът се извършва 

по критерия „пригодност за изпълнение на 
професионална дейност“ и законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, 
не изисква регистрация в професионален или 
търговски регистър, участникът – чуждестран-
но лице, представя клетвена декларация, ако 
такава декларация има правна стойност спо-
ред законодателството на държавата, в която 
е установен. Когато клетвената декларация 
няма правна стойност, участникът представя 
официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски 
орган в държавата, в която той е установен.

(2) Извън случаите по ал. 1, ако по обектив-
ни причини участникът не може да представи 
документ за регистрация в професионален 
или търговски регистър, той може да докаже 
съответствието си с критерия „пригодност 
за изпълнение на професионална дейност“ с 
удостоверение за регистрация в официален 
списък на одобрени стопански субекти на 
държава – членка на Европейския съюз, или 
на страната, в която се е установил.

(3) Когато участникът в процедурата е обе-
динение, съответствието с критерия „пригод-
ност за изпълнение на професионална дейност“ 
може да се доказва с възможностите на един 
или повече от участниците в обединението.“
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§ 47. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „кандидатите или участни-

ците представят необходимите доказателства 
за използване възможностите на третото лице 
в съответствие с изискванията на докумен-
тацията за участие, съответно на описател-
ния документ“ се заменят с „участниците 
представят необходимите доказателства за 
използване възможностите на третите лица 
в съответствие с изискванията на докумен-
тацията за участие“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „кан-
дидат или“ и изречение второ се заличават.

§ 48. В чл. 54 навсякъде думите „канди-
датът или“, „кандидата или“ и „кандидатите 
или“ се заличават.

§ 49. В чл. 55, ал. 1 думите „кандидати или“ 
се заменят със „заинтересувани“ и се добавя 
изречение второ: „Уведомяването се извършва 
по реда на чл. 48а от Закона за концесиите.“

§ 50. Създават се чл. 55а и 55б:
„Чл. 55а. (1) С уведомлението по чл. 55, 

ал. 1 комисията уведомява заинтересуваните 
участници за мястото, датата и часа на от-
варяне на предложенията и на обвързващите 
предложения.

(2) Съобщение за мястото, датата и часа 
на отваряне на предложенията и на обвър-
зващите предложения се публикува на интер-
нет страницата на съответното ведомство и 
може да се публикува в средствата за масово 
осведомяване.

Чл. 55б. (1) Отварянето на предложенията 
и на обвързващите предложения се извършва 
в открито заседание на комисията при усло-
вието по чл. 47, ал. 3.

(2) Заседанието се провежда по следния ред:
1. проверка на състоянието на пликовете/

кутиите с предложенията и с обвързващите 
предложения;

2. по поредността на завеждането на съот-
ветната оферта във входящия регистър:

а) отваряне на обвързващото предложение;
б) подписване от един от членовете на 

комисията и от изявилите желание участници 
или техни представители на всяка страница 
от обвързващото предложение;

в) прочитане на обвързващото предложение 
от член на комисията;

г) отваряне на предложението;
д) прочитане на описа, приложен към пред-

ложението, и сравняване на съдържанието с 
посоченото в описа.

(3) Предложенията и обвързващите пред-
ложения на участниците, които са отстранени 
с решение по чл. 50, ал. 1 и по чл. 51, ал. 3, 
не се отварят.“

§ 51. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „срока, определен със 

заповедта за назначаването є“ се заменят 
със „срок, определен от председателя на ко-
мисията“.

2. В ал. 2 думите „отваряне на офертите“ 
се заменят с „откритото заседание по чл. 55б“.

§ 52. Раздели V – VІІ се отменят.
§ 53. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Разглеждането на офертите включ-

ва проверка от страна на комисията на 
съответствието на предложението и на об-
вързващото предложение с предварително 
обявените условия и параметри с обявлението 
и документацията за участие и с приложените 
към нея решение за откриване на процедурата 
и обявление.“

§ 54. В чл. 79, т. 1 след думите „действи-
ята по чл. 48, ал. 2“ съюзът „и“ се заменя 
със запетая и се добавя „а когато са налице 
условията за това – и действията“.

§ 55. В чл. 80, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В основния текст думата „офертите“ се 
заменя с „предложенията и обвързващите 
предложения“.

2. В т. 1 думите „към офертите“ се зали-
чават. 

3. В т. 2 думата „офертите“ се заменя с 
„предложението“, а след думата „специфика-
ции“ се добавя „в решението за откриване на 
процедурата и“.

§ 56. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1:
а) в буква „а“ думата „офертата“ се заменя 

с „предложението“;
б) в буква „в“ думата „офертата“ се заменя 

с „обвързващото предложение или в предло-
жението“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението по ал. 3 се съобщава на 

заинтересуваните участници с решението по 
чл. 58, ал. 2 или чл. 60, ал. 1 от Закона за 
концесиите.“

§ 57. В чл. 82 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „оферти“ се поставя 
запетая и думите „по методиката в документа-
цията за участие“ се заменят с „като оценява 
обвързващото предложение по критериите 
за комплексната оценка чрез прилагане на 
методиката за оценка на офертите“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) До приключване на процедурата коми-

сията служебно следи за липсата на обстоя-
телство по чл. 16, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за 
концесиите. Когато установи възникването на 
такова обстоятелство, комисията не оценява 
офертата и отстранява участника от участие 
в процедурата независимо от изпълнението 
на задължението му по чл. 41, ал. 5.“

§ 58. Член 83 се отменя.
§ 59. В чл. 86 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „относно зако-

носъобразността на проведената процедура и 
на проекта на решение“.
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2. В ал. 2 думата „кандидатите“ се заменя 
с „участниците“.

3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Съгласуването се извършва при усло-

вията и в сроковете по чл. 16, ал. 5 – 7. 
(4) Съгласуваните проекти на доклад и 

на решение по чл. 58, ал. 2 или по чл. 60, 
ал. 1 от Закона за концесиите се представят 
на концедента за приемане на съответното 
решение в срок, определен със заповедта за 
назначаване на комисията, който не може да 
бъде по-дълъг от 3 месеца считано от датата 
на откритото заседание по чл. 55б.“

§ 60. В чл. 88 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При определяне на срока за сключване 

на концесионния договор се вземат предвид 
наличието на обстоятелство по чл. 18, ал. 3 – 5 
от Закона за концесиите и обемът на инфор-
мацията и документите, които следва да се 
включат, съответно приложат, към концеси-
онния договор.“

2. Създава се ал. 4:
„(4) Органът по ал. 3 представлява държава-

та по дела, които се отнасят до изпълнението 
на концесионния договор.“

§ 61. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Решението за определяне на конце-

сионер не се обнародва в „Държавен вестник“. 
Решението и препис-извлечение от протоко-
ла по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите 
относно извършената оценка на офертите и 
класирането на участниците се предоставят на 
заинтересуваните участници в процедурата от 
съответния орган по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона 
за концесиите в 7-дневен срок от приемане 
на решението по реда на чл. 48а от Закона за 
концесиите и те могат да го обжалват по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите 
в 10-дневен срок от уведомяването.“

§ 62. В чл. 90, ал. 1, т. 2 думите „съдържа-
нието на“ се заличават.

§ 63. Създава се чл. 93а:
„Чл. 93а. (1) В 7-дневен срок от приключ-

ване или прекратяване на процедурата за 
предоставяне на концесия комисията предава 
на органа по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона за 
концесиите документацията по провеждане 
на процедурата, както и писмен отчет за 
процедурата с информацията по чл. 100 от 
Закона за концесиите в електронен формуляр.

(2) Електронният формуляр на писмения 
отчет по ал. 1 се поддържа на интернет стра-
ницата на НКР.

(3) Органът по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона 
за концесиите:

1. определя длъжностно лице, което да 
изпрати попълнения електронен формуляр 
по ал. 1 за вписване в НКР;

2. съхранява документацията по провежда-
нето на процедурата най-малко 3 години след 
прекратяване на концесията, съответно след 
прекратяване на процедурата за предоставяне 
на концесия в случаите по чл. 60, ал. 1 от 
Закона за концесиите. 

(4) В 14-дневен срок от приключване или 
прекратяване на процедурата за предоставяне 
на концесия длъжностното лице по ал. 3, т. 1 
изпраща попълнения електронен формуляр 
по ал. 1 за вписване в НКР.“

§ 64. Раздел ХI се отменя.
§ 65. Член 98 се отменя.
§ 66. В чл. 99 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 18, ал. 2 или 3“ се 

заменят с „чл. 18, ал. 3 – 5“.
2. Създават се нови ал. 2 – 5:
„(2) В случаите по ал. 1, както и когато 

класираният на първо място участник откаже 
да сключи концесионния договор в определе-
ния срок, по предложение на органа по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите концедентът 
приема решение, с което:

1. определя за концесионер класирания на 
второ място участник, или

2. прекратява процедурата за предоставяне 
на концесията на основание чл. 60, ал. 1, т. 5 
от Закона за концесиите.

(3) При приемане на решението по ал. 2 
концедентът извършва самостоятелна пре-
ценка на офертата на класирания на второ 
място участник с оглед постигане целите на 
концесията.

(4) В случаите по ал. 2, т. 1 с решението 
на концедента:

1. се определя срок за провеждане на пре-
говори за подобряване на предложенията на 
участника по критериите за комплексна оценка 
на офертата, който не може да бъде по-дълъг 
от един месец от съобщаване на решението;

2. може да се определят задължителни 
условия, които трябва да бъдат постигнати 
при провеждане на преговорите по т. 1.

(5) Решението по ал. 2 се съобщава на за-
интересуваните участници по реда на чл. 48а 
от Закона за концесиите.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 6 и 7.

§ 67. В чл. 100, ал. 2 думите „по образеца 
съгласно приложение № 4“ се заменят с „на 
български език в съответния електронен 
формуляр, който се поддържа на интернет 
страницата на НКР“.

§ 68. Създава се чл. 100а:
„Чл. 100а. (1) При прехвърляне на фирма-

та и предприятието на едноличен търговец 
концесионер, както и при поемане на пред-
приятието от наследник при смърт на едно-
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личния търговец концесионер приобретателят, 
съответно поемателят, има право да поиска 
продължаване на концесионния договор с него.

(2) В случаите по ал. 1 искането се отправя 
до органа, който представлява концедента 
по концесионния договор, в срок до 3 месе-
ца от вписването в търговския регистър на 
прехвърленото предприятие по партидата на 
правоприемника.

(3) В искането се посочва ЕИК на право-
приемника и към него се прилагат документите 
по чл. 41, ал. 2, т. 4.

(4) Концедентът може да приеме решение 
за продължаване на концесионния договор 
с правоприемника в двумесечен срок от по-
даване на искането или от отстраняване на 
нередовностите по него.

(5) В случай че правоприемникът не отго-
варя на изискванията на ал. 3, концедентът 
приема решение за отказ от продължаване 
на концесионния договор.“

§ 69. В чл. 103, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В основния текст думата „министрите“ 
се заменя със „съответните министерства и 
ведомства“.

2. В т. 2 думата „консултантски“ се зали-
чава.

3. В т. 3 след думите „подготвителни дейст-
вия“ се поставя точка и запетая и текстът до 
края се заличава.

4. В т. 4 след думите „сключените конце-
сионни договори“ се поставя точка и запетая 
и текстът до края се заличава.

5. Точка 9 се отменя.
6. Точка 11 се изменя така:
„11. други разходи, свързани с дейности по 

предоставянето, мониторинга, управлението 
и контрола на концесионните договори.“

§ 70. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. (1) Планирането на финансирането 

на дейността по държавните концесии се из-
вършва въз основа на одобрени от министъра 
на финансите годишни планове за работа в 
областта на концесиите, представени от ръко-
водителите на министерствата и ведомствата, 
съдържащи очаквани годишни приходи от 
концесионна дейност, мотивирани обосновки 
на предложените разходи и тяхното разпреде-
ление по дейности и по обекти на концесия. 

(2) Въз основа на одобрените годишни пла-
нове по ал. 1 министрите и ръководителите на 
ведомства изготвят проекти на план-сметка 
на приходите и разходите за концесионна 
дейност по Единната бюджетна класификация, 
които се представят в Министерството на 
финансите в определения срок за изготвяне 
на проекта на закон за държавния бюджет за 
съответната година. 

(3) Министерствата и ведомствата, пол-
зващи средства за концесионна дейност чрез 
Министерството на финансите, изготвят 
периодични отчети по Единната бюджетна 
класификация в съответствие със Закона за 
устройството на държавния бюджет, включва-
щи подробна обяснителна записка и анализ на 
отчетените приходи и разходи за концесионна 
дейност за съответния период.“

§ 71. В чл. 105, ал. 2 след думите „изпъл-
нението му“ се поставя точка и текстът до 
края се заличава.

§ 72. В чл. 106 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 3 след думите „на място“ се 
поставя точка и текстът до края се заличава.

2. В ал. 3, т. 2 думите „текущите задълже-
ния“ се заменят със „задълженията“.

3. В ал. 5 се създава т. 3:
„3. предложения за налагане на санкции 

и неустойки.“
§ 73. В чл. 107, ал. 4, т. 2 думите „Тър-

говския закон“ се заменят със „Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси“.

§ 74. В чл. 109, ал. 1, т. 2 думите „при 
необходимост“ се заличават.

§ 75. В чл. 110 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „до 
31 март следващата година“ се заличават.

2. В ал. 2, т. 1 думите „всеки обект на“ се 
заменят с „всяка“.

§ 76. В чл. 114, ал. 1 след думата „представ-
лява“ се добавя „информационна система, 
която съдържа“.

§ 77. В чл. 115 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „органите по чл. 6, ал. 1“ 
се заменят с „длъжностните лица, определе-
ни от съответните органи, представляващи 
концедента по концесионните договори“ и се 
поставя запетая, а в т. 1 след думите „Закона 
за концесиите“ се поставя точка и запетая и 
текстът до края се заличава.

2. В ал. 3 думите „съгласно образеца в 
приложение № 4“ се заменят с „в съответния 
електронен формуляр, който се поддържа на 
интернет страницата на НКР“ и се поставя 
запетая.

§ 78. В чл. 116 думите „електронен формуляр 
в съответствие с приложение № 5“ се заменят 
със „съответния електронен формуляр, който 
се поддържа на интернет страницата на НКР“.

§ 79. В чл. 119 изречение първо се изменя 
така: 

„Писмените отчети с информация за 
проведената процедура за предоставяне на 
концесия се изготвят в електронния форму-
ляр от длъжностните лица, определени от 
съответните органи, които са организирали 
провеждането на процедурата.“
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§ 80. В чл. 120 ал. 1 се изменя така:
„(1) Длъжностните лица, определени от 

съответните органи, представляващи конце-
дента по концесионните договори, представят 
данните за сключените концесионни догово-
ри и документацията за архивното досие на 
концесията, като извършват действията по 
чл. 99 от Закона за концесиите в сроковете, 
определени с него и с правилника.“

§ 81. В чл. 121 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) При констатиране на непълноти в 

предоставените данни или документи длъж-
ностните лица по чл. 113, ал. 2 уведомяват 
длъжностните лица, определени от съответ-
ните органи, представляващи концедента по 
концесионните договори.

(4) В 14-дневен срок от получаване на 
уведомлението по ал. 3 длъжностните лица, 
определени от съответните органи, пред-
ставляващи концедента по концесионните 
договори, изпращат липсващите данни и/или 
предоставят липсващите документи.“

§ 82. Навсякъде в правилника думите „ор-
ганът по чл. 6, ал. 1“, „органа по чл. 6, ал. 1“ 
и „органите по чл. 6, ал. 1“ се заменят съот-
ветно с „органът по чл. 19, ал. 1 – 3 от Закона 
за концесиите“, „органа по чл. 19, ал. 1 – 3 от 
Закона за концесиите“ и „органите по чл. 19, 
ал. 1 – 3 от Закона за концесиите“.

§ 83. Създава се допълнителна разпоредба 
с § 1:

„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Концесионна площ“ е земята, върху 

която е изграден или е предназначена за из-
граждане на обекта на концесията, както и 
прилежащата към обекта на концесията тери-
тория и/или други територии, необходими за 
осъществяване на дейностите по концесията.“

§ 84. В заключителните разпоредби досе-
гашните § 1, 2, 3 и 4 стават съответно § 2, 
3, 4 и 5.

§ 85. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 и 
чл. 14, ал. 2, т. 2 се изменя така: 

„Приложение  
към чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 3, т. 1

Изисквания към концесионните анализи

Раздел І. Общи изисквания
1. Концесионните анализи се изработват със 

съдържание, определено с документацията за 
тяхното възлагане въз основа на документите и 
информацията, осигурени от екипа за подготви-
телните действия или набавени от изпълнителите.

2. Концесионните анализи се изработват на 
основата на съществуващите:

2.1. документи, удостоверяващи собствеността 
на обекта на концесията и/или на концесион-
ната площ;

2.2. актуални документи за графичното 
представяне и за определяне на техническите 
характеристики и показатели на обекта на кон-

цесията и на концесионната площ, като копия 
или скици от кадастрална карта (кадастрален 
план) или от подробен устройствен план, извадка 
(скица) от картата на възстановената собственост 
и/или схема от пряко геодезическо заснемане 
или трасиране на обекта на концесията и на 
концесионната площ.

3. Концесиите за строителство освен на до-
кументите по т. 2 се основават и на наличните:

3.1. прединвестиционни проучвания, с които 
се определят обектът на концесията, неговите 
основни показатели и обхватът и обемът на 
услугите от обществен интерес; 

3.2. инвестиционни проекти;
3.3. технически паспорти на строежите – ко-

гато в обекта на концесията се включват същест-
вуващи строежи;

3.4. екологична оценка и/или решение по 
оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) – когато обект на концесията е инвес-
тиционно предложение за строителство, дейност 
или технология съгласно приложения № 1 и 2 
към Закона за опазване на околната среда.

4. Концесиите за услуги освен на документите 
по т. 2 се основават и на наличните технически 
паспорти на съществуващите строежи, включени 
в обекта на концесията.

5. Концесиите за природни богатства освен на 
документите по т. 2 се основават и на наличните 
екологична оценка и решение по ОВОС.

Раздел IІ. Изисквания към техническия анализ

1. Индивидуализация на обекта на концесията 
и на прилежащата инфраструктура и принад-
лежности и/или на дейностите по предоставяне 
на услугата от обществен интерес и на другите 
стопански дейности.

2. Определяне на устройствените характе-
ристики на обекта на концесията, включително 
обосноваване на необходимостта от включване 
към обекта на концесията на прилежаща ин-
фраструктура и принадлежности и присъединя-
ването им към общите мрежи на техническата 
инфраструктура.

3. Определяне на основните технически и 
технологични характеристики на обекта на кон-
цесията на основата на документите по раздел І, 
т. 2 – 5, както и:

а) определяне и анализ на потребностите на 
концедента;

б) определяне на обществения интерес;
в) определяне на параметрите на застроява-

нето;
г) резултатите от геоложките, хидроложките, 

хидрогеоложките, геодезическите и другите ин-
женерни проучвания – когато това е необходимо;

д) посочване на изискванията за национална-
та сигурност и отбраната на страната, за опаз-
ване на околната среда, за човешкото здраве, 
за защитените територии, зони и обекти и за 
обществения ред.
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4. Определяне на техническите характерис-
тики и технологичните параметри на основата 
на проучени аналози – в случаите, когато не са 
налични прединвестиционни проучвания и ин-
вестиционни проекти за обекта на концесията.

5. Определяне на технико-икономически по-
казатели на обекта на концесията, необходими 
за изработване на финансово-икономическия 
анализ.

6. Предложение за инвестиционна програма по 
видове подобекти и основни групи строителни и 
монтажни работи и по стойност на инвести циите 
за целия срок на концесията, включително с 
времеви график за изпълнение на строителство-
то – при концесиите за строителство.

7. Извършване на водностопански анализ за 
водностопанските обекти, включени в обекта 
на концесията.

8. За морските плажове техническият анализ 
се основава на акта за изключителна държавна 
собственост и на приложената към него скица, 
а при необходимост – и на пряко геодезическо 
заснемане. С техническия анализ за морски 
плаж се определят:

а) площта на морския плаж и принадлеж-
ностите, включително пътните и пешеходните 
връзки за достъп до морския плаж;

б) устройствените характеристики на мор-
ския плаж;

в) техническите показатели на морския плаж;
г) възможностите за присъединяване на пре-

местваемите обекти към съществуващите мрежи 
на техническата инфраструктура.

Раздел ІІІ. Изисквания към финансово-ико-
номическия анализ 

1. Финансово-икономическият анализ (ФИА) 
се разработва в най-малко два варианта съгласно 
заданието на екипа за подготвителни действия 
и съдържа най-малко следните елементи:

1.1. Анализ на пазара, включващ анализ на 
основни конкуренти, анализ на цените и търсе-
нето на определените видове услуги и др.

1.2. Анализ на разходите и на приходите по 
години, в т.ч.:

а) обоснована прогноза за разходите – за ин-
вестиции, за управление и поддържане на обекта 
на концесията и за управление на услугата, съот-
ветно експлоатацията на природното богатство, 
за финансиране и др., свързани с ползването на 
обекта на концесията или с извършването на 
други стопански дейности с обекта на концесията;

б) обоснована прогноза за очакваните при-
ходи по години от експлоатацията на обекта и/
или услугата от обществен интерес, съответно 
от добива на природното богатство, както и от 
извършването на други стопански дейности с 
обекта на концесията. 

1.3. Анализ на рисковете при осъществяване 
на концесията, анализ на чувствителността на 
основните рискове по концесията и изготвяне 
на матрица за тяхното разпределение.

1.4. Анализ и изводи за ефективността на 
концесията с цел справедливо разпределение на 
ползите от концесията в зависимост от степента 
на поемане на риска, извършени въз основа на 

показателите финансова вътрешна норма на 
възвръщаемост на инвестицията и собствения 
капитал, финансова нетна настояща стойност, 
срок на откупуване на инвестициите и др.

1.5. Предложение за вида, размера и начина 
на плащане на концесионно плащане и/или на 
компенсация по чл. 6, ал. 1 от Закона за концеси-
ите – когато това произтича от анализа по т. 1.4.

1.6. Обосноваване на предложение за срок на 
концесията, включително като се отчита необхо-
димият период за възстановяване на вложените 
инвестиции.

1.7. Предложения за вида, размера и начина 
на плащане на гаранциите и другите обезпечения 
за изпълнение на задълженията по концесион-
ния договор.

1.8. Предложение за избор на най-ефективен 
вариант от разгледаните алтернативни варианти.

2. При доказана необходимост от компенсация 
по чл. 6, ал. 1 от Закона за концесиите въз основа 
на анализа по т. 1, както и при предвиждане на 
съфинансиране от фондовете на Европейския 
съюз като част от ФИА допълнително се раз-
работват:

2.1. Анализ на разходите и ползите от кон-
цесията, съдържащ:

а) финансов анализ, изведен въз основа на 
анализа по т. 1;

б) икономически анализ (обосноваване норма-
та на дисконтиране, отчитане на външни ефекти, 
икономическа вътрешна норма на възвръща-
емост на инвестицията, икономическа нетна 
настояща стойност, изводи за ефективността на 
концесията и др.);

в) определяне на механизъм и размер на 
плащане от концедента за срока на концесията 
въз основа на анализ на поносимостта на край-
ния потребител и поносимостта на бюджета 
на органа, който представлява концедента по 
концесионния договор;

г) остойностяване на рисковете по концесията 
(променливите и параметрите, които оказват 
съществено влияние върху нормата на вътрешна 
възвръщаемост и нетната настояща стойност на 
концесията; сценарии; вероятност за настъпва-
не на рисковете и оценка на финансовите им 
последици).

2.2. Анализ на публичните разходи въз основа 
на данните от анализите по т. 1, подточка 2.1.

Раздел ІV. Изисквания към правния анализ
1. Правният анализ се основава на наличните 

документи по раздел І и на индивидуализаци-
ята на обекта на концесията, включително на 
прилежащата инфраструктура, на концесионната 
площ и на другите принадлежности, и/или на 
дейностите по предоставяне на услугата от об-
ществен интерес и на другите стопански дейности, 
установени в техническия анализ.

2. Правният анализ съдържа:
2.1. Определяне на предмета на концесията.
2.2. Определяне на фактическото и правно-

то основание за предоставяне на концесията, 
включително установяване на наличието или 
необходимостта от предотвратяване на обстоя-
телства, които създават опасност за националната 
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сигурност и отбраната на страната, за околната 
среда, за човешкото здраве, за защитените тери-
тории, зони и обекти и за обществения ред или 
на други обстоятелства, определени със закон.

2.3. Установяване и анализ на собствеността 
върху обекта на концесията и на прилежащата 
инфраструктура и на концесионната площ и на 
другите принадлежности, включително наличие-
то на ограничени вещни права и други тежести.

2.4. Установяване и квалифициране на при-
добити или осъществявани права върху обекта 
на концесията. 

2.5. Установяване на необходимостта от из-
вършване на отчуждителни процедури по реда 
на Закона за държавната собственост или на 
Закона за общинската собственост.

2.6. Анализ и препоръки относно съдържа-
нието на концесионния договор, включително:

а) условията за влизане в сила на концеси-
онния договор, обусловени от нормативен акт, 
включително задълженията на концедента за 
предаване на обекта на концесията или на те-
риторията, необходима за неговото изграждане;

б) условията за осъществяване на концесията;
в) конкретните права и задължения на стра-

ните по концесионния договор;
г) отговорността за неизпълнение на задъл-

женията по концесионния договор;
д) условията и редът за решаване на споровете 

между страните;
е) изискванията към състоянието, в което 

обектът на концесията се предава на концедента 
след прекратяване на концесионния договор.

Раздел V. Екологичен анализ

1. В случаите по т. 1, когато процедурата по 
глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда е приключила с решение по ОВОС, еко-
логичният анализ съдържа:

1.1. информация за проведената процедура по 
глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда;

1.2. посочване на:
а) предписаните с решението по ОВОС мерки 

за предотвратяване, намаляване или възможно 
най-пълно отстраняване на предполагаемите 
неблагоприятни последствия от строителството 
и експлоатацията на обекта на концесията върху 
околната среда;

б) мерките за наблюдение и контрол, включи-
телно собствен мониторинг, свързан с опазване 
на околната среда;

в) указания за изпълнението на предписа-
ните с решението по ОВОС мерки по опазване 
на околната среда в процеса на проектирането, 
строителството и/или експлоатацията на обекта.

2. В случаите, когато не е проведена проце-
дура по глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда, екологичният анализ съдържа:

а) резюме на инвестиционното предложение 
за обекта на концесията и концесионната площ 
в съответствие с индивидуализацията на обекта 
на концесията и концесионната площ в техни-
ческия анализ;

б) определяне на връзката и взаимодействието 
на обекта на концесията с други съществуващи 
или предвидени с устройствен или друг план 
обекти и дейности – при наличие на такива;

в) информация за разгледани алтернативи, 
включително на нулева алтернатива;

г) информация за природните ресурси, пред-
видени за използване по време на строителството 
и експлоатацията на обекта на концесията;

д) определяне на отпадъците, които се очаква 
да се генерират по време на строителството и/или 
експлоатацията на обекта на концесията – видове, 
количества и начин на третиране;

е) информация за разгледани мерки за на-
маляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда – когато такива се очакват;

ж) характеристика на другите дейности, свър-
зани с инвестиционното предложение (например 
необходимост от изграждане на нови елементи на 
техническата инфраструктура, добив на природни 
ресурси, третиране на отпадъчните води и др.);

з) определяне на очаквано замърсяване и 
дискомфорт на околната среда и на риска от 
инциденти;

и) определяне на чувствителни територии, в 
т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, включително дали концесионната площ 
засяга, или тангира контурите на защитени 
зони от мрежа „НАТУРА 2000“ като част от 
Европейската екологична защитена зона, във 
връзка с чл. 5 и 6 от Закона за биологичното 
разнообразие, санитарно-охранителни зони и др.;

к) определяне на качеството и регенератив-
ната способност на природните ресурси – при 
очаквано съществено въздействие върху тях;

л) характеристики на потенциалното въздейст-
вие (кратко описание на възможните въздействия 
вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение):

аа) въздействие върху хората и тяхното здраве, 
земеползването, материалните активи, атмос-
ферния въздух, атмосферата, водите, почвата, 
земните недра, ландшафта, природните обекти, 
минералното разнообразие, биологичното разно-
образие и неговите елементи, защитените тери-
тории, единични и групови културни ценности, 
както и очакваното въздействие от естествени и 
антропогенни вещества и процеси, различните 
видове отпадъци и техните местонахождения, 
рисковите енергийни източници – шумове, виб-
рации, радиации, както и някои генетично мо-
дифицирани организми;

бб) въздействие върху елементи от Наци-
оналната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на концесията;

вв) вид на въздействието (пряко, непряко, 
вторично, кумулативно, краткотрайно, средно 
и дълготрайно, постоянно и временно, положи-
телно и отрицателно);

м) при необходимост – програма за отстра-
няване на екологичните щети, включително 
ликвидационни и рекултивационни мероприятия, 
от дейностите по концесията с цел предаване 
обекта на концесията на концедента годен за 
употреба с отстранени екологични щети.“
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§ 86. Приложения № 2 – 5 се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 87. Процедурите за предоставяне на кон-

цесии, за които има обнародвано обявление, 
се довършват по досегашния ред.

§ 88. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

2855

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 
ОТ 9 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 215 на Министерския съвет от 2007 г. за 
определяне на детайлни правила за допусти-
мост на разходите по Оперативна програма 
„Техническа помощ“, съфинансирана от Ев-
ропейския фонд за регионално развитие, за 
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, 
бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г., 
бр. 19 от 2009 г. и бр. 31, 97 и 102 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 3, т. 1 накрая се добавя „или от 
неговите партньори в случаите, когато по-
следните са допустими, съгласно критериите 
за избор на операции, одобрени от Комитета 
за наблюдение на Оперативната програма“.

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думата „методология“ се заменя 
с „методика“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Методиката по ал. 2 се прилага само 

за възнаграждения, които не се изплащат 
съгласно договор, сключен в резултат на 
провеждането на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, когато това е задължи-
телно съгласно действащото законодателство.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея ду-

мите „по ал. 1 и 3“ се заменят с „по ал. 1 и 4“.
§ 3. В преходните и заключителните раз-

поредби се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В § 4 думите „министъра на финансите“ 
се заменят с „министъра по управление на 
средствата от Европейския съюз“.

2. Създава се § 4а:
„§ 4а. (1) Методиката по чл. 5, ал. 2 се 

прилага само по отношение на възнаграж-
дения, изплащани въз основа на правно 
основание, възникнало след утвърждаването 
є от министъра по управление на средствата 
от Европейския съюз.

(2) До датата на утвърждаване на методиката 
по чл. 5, ал. 2 разходите за възнаграждения 

по чл. 5, ал. 1, т. 2 се изплащат съгласно ус-
ловията в договора или в заповедта, в които 
те са определени.

(3) Методологията, утвърдена от министъ-
ра на финансите на основание чл. 5, ал. 2 от 
Пос тановление № 215 на Министерския съвет 
от  2007 г. за определяне на детайлни правила 
за допустимост на разходите по Оперативна 
програма „Техническа помощ“, съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие, 
за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., 
ДВ,  бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 
2008 г. и бр. 19 от 2009 г.), се прилага само 
за възнаграждения, изплащани на служители 
на Министерството на финансите. 

(4) Изплащането до 22 април 2010 г. на 
разходите за възнаграждения на държавни 
служители и на служители по трудово пра-
воотношение, които не са служители на Ми-
нистерството на финансите, за изпълнение на 
задължения и/или дейности по проекти по 
Оперативната програма се извършва съгласно 
условията в договора или в заповедта, в които 
тези възнаграждения са определени.

(5) В срок до два месеца от утвърждаването 
на методиката по чл. 5, ал. 2 ръководителите 
на административните структури, в които се 
изплащат възнаграждения и допълнителни 
възнаграждения на държавни служители и/или 
други лица за изпълнение на задължения и/или 
дейности по проекти по Оперативната програма, 
предприемат необходимите действия за привеж-
дане на договорите и заповедите, въз основа 
на които се изплащат тези възнаграждения, в 
съответствие с изискванията на методиката. 
До изтичане на двумесечния срок възнаграж-
денията и допълнителните възнаграждения се 
изплащат съгласно условията в договора или в 
заповедта, в които те са определени.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В § 3 от преходните и заключителните 

разпоредби на Постановление № 62 на Минис-
терския съвет от 2007 г. за приемане на наци-
онални правила за допустимост на разходите 
по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз, за финансовата рамка 
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2007 г.; изм.,  
бр. 93 от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.) думите „и 
на“ се заменят със запетая и накрая се добавя 
„и на министъра по управление на средствата 
от Европейския съюз“.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 2 и § 3, т. 2, които влизат 
в сила от  23 април 2010 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

2904
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
ОТ 9 МАРТ 2011 Г.

за приемане на Наредба за разглеждане на 
спорове по Закона за патентите и регистра-

цията на полезните модели

На основание чл. 55, ал. 3 от Закона за па-
тентите и регистрацията на полезните модели

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за раз-
глеждане на спорове по Закона за патентите 
и регистрацията на полезните модели.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Галина Маринска

НАРЕДБА
за разглеждане на спорове по Закона за па-
тентите и регистрацията на полезните модели

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се урежда администра-
тивният ред за разглеждане на спорове по 
чл. 55 от Закона за патентите и регистрацията 
на полезните модели (ЗПРПМ). 

Чл. 2. (1) Жалбите или исканията се по-
дават в Патентното ведомство, по пощата, 
по факс или чрез комуникационно средство, 
предаващо електронно копие. 

(2) В случай на подаване по факс или чрез 
комуникационно средство, предаващо елек-
тронно копие, оригиналът на жалбата или 
искането трябва да се получи в Патентното 
ведомство в едномесечен срок от получаването 
на факса или на електронното копие. Когато 
този срок не бъде спазен, за дата на подаване 
на жалбата или искането се счита датата на 
постъпване на оригиналния документ. 

Чл. 3. (1) Когато лицето, което подава 
жалбата или искането, е физическо лице, се 
посочват името, презимето и фамилията, дър-
жавата, на която е гражданин, или държавата, 
в която то има постоянен адрес. 

(2) Когато лицето, което подава жалбата 
или искането, е юридическо лице, се посочват 
наименованието и видът на юридическото 
лице, националността му, седалището и ад-
ресът на управление. 

(3) Когато лицата, които подават жалбата 
или искането, са повече от едно, данните по 
ал. 1 и 2 се посочват за всеки от тях.

Чл. 4. (1) Жалбата или искането трябва да 
бъдат подписани от лицето, което ги подава, 
или от неговия представител по индустриална 
собственост, наричан по-нататък „представи-
теля“. Когато заявителят е юридическо лице 
или едноличен търговец, заявката се подписва 
от лицето, което го представлява по закон, 

като се посочват името и длъжността му и 
се поставя печат на дружеството или на ед-
ноличния търговец.

(2) Когато жалбата или искането се подава 
от лице, което няма постоянен адрес или се-
далище в Република България, това действие 
се извършва чрез местен представител. 

Чл. 5. (1) Когато по жалбата или искането 
е упълномощен представител или патентен 
специалист съгласно § 3 от Наредбата за 
представителите по индустриална собственост, 
приета с Постановление  № 137 на Минис-
терския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 
1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 
1997 г., бр. 32 от 2003 г. и бр. 69 от 2005 г.), 
към тях се прилага пълномощно.

(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да съ-
държа данни за лицето, подало жалбата или 
искането, данни за представителя, данни за 
обекта (наименование и номер) и действия-
та, за които е упълномощен представителят. 
Когато е упълномощен патентен специалист, 
в пълномощното се посочват и номерът, и 
датата на трудовия договор.

(3) Когато пълномощното не съдържа 
всички данни по ал. 1 и 2, от молителя се 
изисква в едномесечен срок да отстрани не-
достатъците. Ако те не бъдат отстранени в 
срок, се счита, че по жалбата или искането 
не е упълномощен представител. 

(4) Когато лицата, подали жалбата или 
искането, са няколко и единият от тях е 
българско физическо или юридическо лице, 
упълномощаването на представител не е 
задължително. В този случай задължително 
се посочва адрес за кореспонденция в Репу-
блика България. Когато не е посочен адрес 
за кореспонденция, тя се води с първото по-
сочено в списъка българско физическо или 
юридическо лице. 

(5) Пълномощното се представя по об-
разец на Патентното ведомство или в друга 
форма, избрана от лицето, подало жалбата 
или искането.

(6) Когато пълномощното е на друг език, то 
трябва да се легализира в отдел „Консулски“ 
на Министерството на външните работи на 
Република България, освен в случаите, когато 
легализация не се изисква при условията на 
взаимност.

(7) Когато в хода на производството по 
жалбата или искането бъде упълномощен 
втори представител, се счита, че е налице 
оттегляне на пълномощното на първия пред-
ставител и кореспонденцията се води с новия 
представител, освен ако упълномощителят е 
посочил друго. 

(8) Когато представителят действа чрез 
преупълномощаване, се представя пълно-
мощното, доказващо, че лицето, което го 
е упълномощило, има такова правомощие. 
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Пълномощното или заверено негово копие 
съгласно ал. 6 се прилага към пълномощното 
на представителя.

(9) За оттегляне на упълномощаването 
Патентното ведомство трябва да бъде уведо-
мено писмено.

(10) За оттегляне на жалбата или искането 
е необходимо изрично упълномощаване на 
представителя.

Чл. 6. (1) Таксата за разглеждане на жал-
бата или искането се заплаща с подаването 
им или в срока съгласно чл. 17, ал. 3. 

(2) Заплащането на таксите може да бъде 
направено в Патентното ведомство или по 
банков път.

(3) За доказване на заплащането се пред-
ставя документ за платени такси, който трябва 
да съдържа:

1. данни за лицето, подало жалбата или 
искането, и за представителя, ако е упълно-
мощен такъв;

2. данни за обекта (наименование и номер);
3. точката от Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство, по която 
е извършено заплащането.

Чл. 7. (1) Кореспонденция се води със стра-
ните в производството, а при необходимост – и 
с други лица, чиито становища и мнения са 
от значение за решаването на спора.

(2) Кореспонденцията със страна в произ-
водството се води на посочения от нея адрес 
за кореспонденция. Ако страната не е посо-
чила адрес за кореспонденция, тя се води на 
постоянния є адрес.

(3) Кореспонденцията до Патентното ве-
домство трябва да съдържа данни за обекта 
(наименование и номер) и подписа на лицето, 
подало жалбата или искането, или на пред-
ставителя. 

(4) Кореспонденцията, изпратена по факс 
или чрез комуникационно средство, предава-
що електронно копие, се счита за получена, 
ако в едномесечен срок от датата на полу-
чаване на факса, съответно на електронното 
копие, в Патентното ведомство се получи 
оригиналът.

(5) Кореспонденцията от Патентното ве-
домство до страните в производството или 
до техния представител се изпраща с обратна 
разписка, която удостоверява датата на полу-
чаването є. Когато обратната разписка не се 
върне в едномесечен срок или кореспонден-
цията се върне от пощенските служби като 
недоставена или неполучена, на официалната 
страница на Патентното ведомство в интер-
нет и на таблото за съобщения в Патентното 
ведомство се прави публикация за наличието 
на такава кореспонденция. Публикацията съ-
държа указание за производството, данни за 
обекта (наименование и номер), името и адреса 

на лицето, подало жалбата или искането, или 
на представителя, вида на кореспонденцията, 
действията, които следва да се извършат, и 
сроковете за тяхното извършване. Срокове, 
определени в кореспонденцията, започват да 
текат от датата на сваляне на публикацията 
на официалната страница в интернет и на 
таблото за съобщения.

(6) Когато кореспонденцията до Патентното 
ведомство е изпратена по пощата, за дата на 
получаване на тази кореспонденция се счита 
датата на пощенското клеймо на изпращащата 
пощенска станция. Ако датата на пощенското 
клеймо е нечетлива, за дата на получаване 
се счита датата на постъпване на кореспон-
денцията в Патентното ведомство.

Г л а в а  в т о р а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Раздел І
Орган за разглеждане на спорове

Чл. 8. (1) Споровете по чл. 1 се разглеж-
дат от специализирани състави на отдела по 
спорове, членовете на които отговарят на 
условията, определени в чл. 57, ал. 2 ЗПРПМ.

(2) Не могат да бъдат членове на съста-
ва по ал. 1 експерти, които са участвали в 
постановяването на оспорваното решение 
или са в отношения със страните по спора, 
пораждащи основателно съмнение за тяхната 
безпристрастност. 

(3) Съставите се назначават за всеки кон-
кретен случай със заповед на председателя на 
Патентното ведомство, с която се определя и 
председателят на състава. 

(4) Промени в назначения състав се правят 
със заповед на председателя на Патентното 
ведомство при невъзможност за изпълнение 
на служебните задължения от член на състава, 
както и при постъпило мотивирано искане 
за отвод от член на състава или от страна 
по спора. За отвода се прилага чл. 33 от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс (АПК). 

Чл. 9. (1) Председателят на състава по чл. 8, 
ал. 1 има следните правомощия:

1. осъществява необходимите контакти със 
страните и другите участници в производ-
ството, като води кореспонденцията по спора; 

2. следи сроковете за осъществяване на 
отделните етапи в производството; 

3. свиква и ръководи заседанията на състава; 
4. оформя документите в досието. 
(2) Съставът по чл. 8, ал. 1 има следните 

правомощия: 
1. проучва материалите в досието по спора; 
2. участва в заседанията на състава;
3. подготвя и подписва решението по спора. 
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Раздел ІІ
Форма и съдържание на жалбите и исканията

Чл. 10. Жалбите по чл. 55, ал. 1 ЗПРПМ се 
подават в писмена форма на български език, 
придружени с документ за платена такса и 
пълномощно, когато са подадени чрез пред-
ставител, и трябва да съдържат: 

1. име и адрес на жалбоподателя; 
2. идентификационни данни (номер и наи-

менование) на обекта, по който е постановено 
оспорваното решение; 

3. име и адрес на представителя, когато 
жалбата е подадена чрез представител; 

4. в какво се състои искането на жалбо-
подателя; 

5. правно основание за подаването на 
жалбата;

6. мотиви срещу оспорваното решение;
7. доказателства, когато има такива;
8. подпис на жалбоподателя и печат, ко-

гато молителят е едноличен търговец или 
юридическо лице.

Чл. 11. (1) Исканията по чл. 55, ал. 2 
ЗПРПМ, както и исканията за обявяване 
недействителност на сертификат за допълни-
телна закрила се подават в писмена форма 
на български език, придружени с документ 
за платена такса, и с пълномощно, когато 
са подадени чрез представител, и трябва да 
съдържат: 

1. име и адрес на молителя; 
2. идентификационни данни (номер и на-

именование) на обекта, за който се отнасят; 
3. име и адрес на представителя, когато 

искането е подадено чрез представител; 
4. в какво се състои искането; 
5. правни основания за подаване на ис-

кането; 
6. мотиви; 
7. доказателства, когато има такива;
8. подпис на молителя и печат, когато 

молителят е едноличен търговец или юри-
дическо лице.

(2) Исканията и придружаващите ги до-
казателства се подават в оригинал, който 
задължително се придружава от копие. Дока-
зателствата, които се представят на чужд език, 
следва да бъдат придружени с точен превод 
на български език, заверен от лицето, което 
го е извършило. Броят на копията трябва 
да съответства на броя на съпритежателите 
на патента, полезния модел или сертифика-
та, освен когато те са упълномощили един 
представител. 

(3) Искането трябва да се отнася за един 
обект. 

Чл. 12. (1) Искането за предоставяне или 
прекратяване на принудителна лицензия се 
подава в писмена форма на български език, 

придружено с документ за платена такса, и 
с пълномощно, когато е подадено чрез пред-
ставител, и трябва да съдържа: 

1. име и адрес на молителя; 
2. идентификационни данни (номер и 

наименование) на патента, за чийто обект 
се иска предоставяне или прекратяване на 
принудителна лицензия, както и името на 
патентопритежателя, когато той не е молител; 

3. име и адрес на представителя, когато 
искането е подадено чрез представител; 

4. правния интерес на молителя;
5. мотиви;
6. подпис на молителя и печат, когато 

молителят е едноличен търговец или юри-
дическо лице.

(2) Искането за предоставяне на прину-
дителна лицензия може да се предяви при 
условията на чл. 32, ал. 1 и 2 ЗПРПМ. 

(3) Искането за предоставяне на прину-
дителна лицензия трябва да се придружава 
от доказателства в подкрепа на изложените 
обстоятелства, както и от доказателства, че 
молителят е в състояние да използва изобре-
тението в рамките на исканата принудителна 
лицензия. 

Раздел ІІІ
Основания за подаване на исканията за 
обявяване недействителност на патент или 
сертификат за допълнителна закрила или за 

заличаване на полезен модел

Чл. 13. (1) Искането за обявяване недей-
ствителност на патент може да бъде подадено 
само на следните основания: 

1. обектът на патента или част от него са 
непатентоспособни, тъй като не отговарят на 
изискванията на чл. 6, ал. 1 и чл. 7а ЗПРПМ; 

2. обектът на патента не се счита за изобре-
тение съгласно чл. 6,  ал. 2 и 4 ЗПРПМ или 
е изключен от патентоспособност съгласно 
чл. 7 ЗПРПМ; 

3. издаденият патент не разкрива достатъч-
но ясно и пълно същността на изобретението 
съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2, чл. 37 и 38 ЗПРПМ; 

4. предметът на патента излиза извън 
съдържанието на заявката, така както е по-
дадена, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 42, 
ал. 3 ЗПРПМ; 

5. патентопритежателят не е имал право 
на патент, което е установено с влязло в сила 
съдебно решение, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 3 
ЗПРПМ. 

(2) Искания за обявяване недействителност 
на патент, издаден по реда на § 5 от преход-
ните и заключителните разпоредби (ПЗР) на 
ЗПРПМ, могат да се подават, когато патентът 
не отговаря на условията на § 5, ал. 1 ПЗР 
ЗПРПМ и на факта, че продуктът – обект на 
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патента, е продаван на територията на Репуб-
лика България преди датата на подаване на 
заявката за патента в Патентното ведомство. 

Чл. 14. Исканията за заличаване регистра-
цията на полезен модел могат да се подават 
на основанията, посочени в чл. 74б ЗПРПМ.

Чл. 15. Искането за обявяване недействи-
телност на сертификат за допълнителна закри-
ла може да бъде подадено само на следните 
основания: 

1. ако сертификатът е издаден в противо-
речие с разпоредбите на чл. 3 от Регламент 
№ 469/09/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета („Официален вестник“ на ЕС, бр. L 
152/1 от 16.06.2009 г.) или на чл. 3 от Регламент 
№ 1610/96/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета („Официален вестник“ на ЕС, бр. L 
198/30 от 08.08.1996 г.); 

2. ако основният патент е прекратил дейст-
вието си преди изтичането на 20-годишния 
му срок; 

3. когато основният патент е обявен за не-
действителен или ограничен по такъв начин, 
че продуктът, за който е издаден сертификатът, 
вече не е защитен от патента, или ако след 
изтичане на основния патент съществуват 
основания за недействителност, които биха 
оправдали недействителността или ограни-
чаването. 

Раздел ІV
Право на подаване на жалбите и исканията 
и проверка за допустимост и формална ре-

довност

Чл. 16. (1) Право да подаде жалба по чл. 10 
има заявителят на патент, на полезен модел 
или на сертификат за допълнителна закрила, 
наричан по-нататък „жалбоподателя“. 

(2) Право да подаде искане за обявяване 
недействителност на издаден патент по чл. 11 
или на сертификат за допълнителна закрила има 
всяко лице, наричано по нататък „молителя“. 

(3) Право да подаде искане за заличава-
не на регистрацията на полезен модел има 
всяко лице. 

(4) Право да подаде искане за предоставяне 
или прекратяване на принудителна лицензия 
по чл. 12 има всяко заинтересовано лице или 
патентопритежателят, наричани по-нататък 
„молителите“. 

Чл. 17. (1) В 7-дневен срок от подаването 
на жалбата или искането се издава заповед 
за назначаване на специализиран състав по 
чл. 8, ал. 1. 

(2) В 7-дневен срок от издаването на запо-
ведта по ал. 1 съставът извършва проверка за 
допустимост на жалбата или искането, която 
да установи: 

1. спазен ли е срокът по чл. 56, ал. 1 
ЗПРПМ за подаване на жалба; 

2. налице ли е документ за платена такса 
съгласно Тарифата за таксите, които се съ-
бират в Патентното ведомство на Република 
България; 

3. доказан ли е правният интерес, когато 
се изисква такъв. 

(3) Когато към жалбата или искането не 
е приложен документ за платена такса или 
в искането не е обоснован правният интерес 
на жалбоподателя, съответно на молителя, се 
предоставя едномесечен срок за отстраняване 
на недостатъците. 

(4) Жалби, които не са подадени в за-
коноустановения срок и/или по които не е 
платена такса, както и искания, по които не 
е платена такса и/или не е доказан правен 
интерес, са недопустими и производство по 
тях не се образува, за което се постановява 
решение на председателя на Патентното 
ведомство или на упълномощения от него 
заместник-председател. 

(5) В 14-дневен срок от извършване на 
проверката за допустимост за всяка допус-
тима жалба или искане се проверява дали 
отговаря на изискванията на чл. 10 – 15. 
Когато се констатират недостатъци, заяви-
телят, съответно молителят, се уведомява за 
това и му се предоставя едномесечен срок 
за отстраняването им. Ако недостатъците не 
бъдат отстранени в този срок, производство-
то по жалбата или искането се прекратява 
с решение на председателя на Патентното 
ведомство или на упълномощения от него 
заместник-председател. 

Раздел V
Ред за разглеждане на жалбите и решения 

по жалбите

Чл. 18. (1) По всяка допустима и формално 
редовна жалба съставът проучва мотивите 
и доказателствата, посочени в нея, както и 
материалите в досието на заявката, по която 
е взето оспорваното решение. 

(2) По преценка съставът може да извърши 
консултация със специалисти от научните сре-
ди в съответната област, на които да постави 
конкретни въпроси по случая. Извършването 
на консултацията се осъществява по реда на 
чл. 49 – 51 от Административнопроцесуалния 
кодекс.

(3) По преценка на състава и с оглед из-
ясняване на спора съставът може да покани 
жалбоподателя да даде пояснения. За изслуш-
ването се съставя протокол. 

(4) След изясняване на всички факти и 
обстоятелства по жалбата и в срока по чл. 58, 
ал. 3 ЗПРПМ съставът постановява решение, 
което се предоставя на председателя на Па-
тентното ведомство или на упълномощения от 
него заместник-председател за утвърждаване. 
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Чл. 19. (1) При разглеждане на жалбите 
назначеният по чл. 8 състав може да поста-
нови следните решения: 

1. за потвърждаване решението на експер-
тизния отдел; 

2. за пълна или частична отмяна на реше-
нието на експертизния отдел, когато:

а) са допуснати съществени процесуални 
нарушения;

б) събраните доказателства са недоста-
тъчни;

в) решението е немотивирано или мотивите 
са непълни или неправилни;

г) допуснато е друго нарушение на ЗПРПМ.
(2) При пълна или частична отмяна на 

решението на експертизния отдел съставът 
на отдел „Спорове“: 

1. връща заявката за ново разглеждане в 
експертизния отдел; 

2. връща заявката за издаване на патент, за 
регистрация на полезен модел и за издаване 
на сертификат за допълнителна закрила; 

3. връща заявката за възобновяване на 
производството. 

(3) При обжалване на решението на екс-
пертизния отдел, постановено при повторно 
разглеждане на заявката, съставът на отдел 
„Спорове“ взема следните решения по съ-
щество: 

1. отказ за издаване на патент, отказ за 
регистрация на полезен модел, отказ за изда-
ване на сертификат за допълнителна закрила; 

2. издаване на патент за изобретение, на 
свидетелство за регистрация на полезен модел, 
за издаване на сертификат за допълнителна 
закрила.

(4) При вземане на решение по ал. 3, т. 2 
на жалбоподателя се предоставя тримесечен 
срок за внасяне на корекции в описанието и 
патентните претенции.

(5) Когато в срока по ал. 4 не се представят 
необходимите корекции, съставът постановява 
решение за прекратяване на производството, 
което се утвърждава от председателя на Па-
тентното ведомство или от упълномощения 
от него заместник-председател. 

(6) В 7-дневен срок от предоставяне на 
коригирано описание и претенции на жал-
боподателя се предоставя 3-месечен срок за 
заплащане на дължимите такси по чл. 33, 
ал. 4 и чл. 53 ЗПРПМ. Когато таксите не бъдат 
заплатени, заявката се счита за оттеглена. 

Раздел VІ
Ред за разглеждане на исканията за обявява-
не на недействителност на патент и за пре-
доставяне и прекратяване на принудителна 

лицензия и решения по исканията

Чл. 20. (1) След проверка за допустимост 
и формална редовност на искането за обя-
вяване на недействителност на притежателя 

на правото се изпраща копие от искането и 
от приложените доказателства, когато има 
такива, като му се предоставя 3-месечен срок 
за отговор. 

(2) Отговорът по ал. 1 се изпраща на моли-
теля, който може да предостави становище по 
него в едномесечен срок от получаването му. 

(3) Становището на молителя се изпраща 
на притежателя за отговор само ако в него се 
съдържат нови факти и обстоятелства, както 
и нови доказателства.

(4) Алинея 3 се прилага и по отношение 
на всички отговори и становища на страните, 
постъпили след становището на молителя 
по ал. 2. 

(5) Съставът проучва основанията и дока-
зателствата, посочени от страните по спора, 
и материалите по досието на патента и по 
преценка извършва консултация със спе-
циалисти от научните среди в съответната 
област, на които поставя конкретни въпроси 
по случая. Извършването  на консултация-
та се осъществява по реда на чл. 49 – 51 от 
Администра тивнопроцесуалния кодекс.

(6) С оглед изясняване на всички факти и 
обстоятелства съставът насрочва заседание, 
на което се поканват двете страни по спора, 
както и специалисти от научните среди, когато 
са проведени консултации с тях. 

(7) Заседанието се отлага, когато: 
1. съставът реши, че отсъствието на редовно 

призованите страни или на едната от тях, или 
на поканен специалист от научните среди е 
пречка за провеждане на заседанието; 

2. преди или на самото заседание постъпи 
мотивирана молба от една от страните за от-
лагането му, ако съставът приеме причините 
за уважителни; 

3. на заседанието постъпи мотивирана 
молба за отвод на член от състава; 

4. непосредствено преди самото заседание 
или по време на заседанието се представят 
нови доказателства. 

(8) На заседанието се обсъждат всички 
постъпили материали и се изслушват станови-
щата на двете страни, както и специалистите 
от научните среди, ако присъстват такива. На 
заседанието се разглеждат само основанията, 
посочени в искането. 

(9) Когато на заседанието съставът преце-
ни, че не са събрани всички доказателства, 
необходими за вземане на решение, или са 
представени нови доказателства, съставът 
определя едномесечен срок на съответната 
страна по спора за представянето им или за 
изготвяне на становище по новите доказа-
телства. 

(10) След постъпване на материалите по 
ал. 9 се насрочва ново заседание. 
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(11) За всяко заседание се изготвя протокол, 
който се води от председателя на състава и 
се подписва от всички негови членове. 

(12) Когато преди постановяване на ре-
шението по искането постъпи друго искане 
(искания) за обявяване недействителност на 
същия патент, производствата по тях могат 
да се обединят в едно производство. 

(13) Решението по спора се взема от състава 
в отсъствие на страните по спора и специа-
листите от научните среди и се утвърждава 
от председателя на Патентното ведомство 
или от упълномощения от него заместник-
председател. 

Чл. 21. Искания за предоставяне и прекра-
тяване на принудителна лицензия се разглеж-
дат по реда на чл. 20 с изключение на ал. 12. 

Чл. 22. (1) При разглеждане на исканията 
назначеният по чл. 8 състав може да поста-
нови решение за: 

1. отхвърляне на искането като неосно-
вателно; 

2. обявяване на пълна или частична недей-
ствителност на издадения патент; 

3. предоставяне на принудителна лицензия; 
4. прекратяване на принудителна лицензия. 
(2) Обявяването на частична недействител-

ност по ал. 1, т. 2 се изразява в ограничаване 
обхвата на правната закрила чрез анулиране 
на патентни претенции или конкретизиране 
на технически признаци и/или добавяне на 
частни признаци в тях. 

(3) В случаите на обявяване на частична 
недействителност по ал. 1, т. 2 издаденият 
патент се анулира и се издава нов с ограничен 
обхват. Когато обхватът на правна закрила е 
ограничен чрез конкретизиране на признаци 
и/или добавяне на частни признаци, съставът 
предоставя на патентопритежателя 3-месечен 
срок за предоставяне на нови патентни претен-
ции, коригирано в съответствие с тях описание 
и документ за платени такси за публикация 
на патента. Когато патентопритежателят не 
представи исканите документи в определения 
срок, съставът постановява решение за обя-
вяване пълна недействителност на патента, 
което се утвърждава от председателя на Па-
тентното ведомство или от упълномощения 
от него заместник-председател. 

Раздел VІІ
Ред за разглеждане на исканията за обявяване 
недействителност на сертификат за допъл-
нителна закрила и решения по исканията

Чл. 23. Исканията за обявяване недей-
ствителност на сертификат за допълнителна 
закрила се разглеждат по реда на чл. 20.

Чл. 24. (1) Когато искането по чл. 23 е 
неоснователно, се взема решение за отхвър-
лянето му. 

(2) Когато искането е основателно, се взема 
решение за обявяване недействителност на 
сертификата. 

Раздел VІІІ
Ред за разглеждане на исканията за заличаване 
регистрацията на полезен модел и решения 

по исканията

Чл. 25. Исканията за заличаване регис-
трацията на полезен модел се разглеждат по 
реда на чл. 20. 

Чл. 26. (1) При разглеждане на исканията 
по чл. 25 назначеният по чл. 8 състав може 
да постанови решение за: 

1. отхвърляне на искането като неосно-
вателно; 

2. изцяло или частично заличаване на 
регистрацията. 

(2) Частичното заличаване на регистраци-
ята по ал. 1, т. 2 се изразява в ограничаване 
обхвата на правната закрила чрез анулиране 
на претенции или конкретизиране на техни-
чески признаци и/или добавяне на частни 
признаци в тях. 

(3) При частично заличаване на регис-
трацията по ал. 1, т. 2 свидетелството за 
регистрация се анулира и се издава ново с 
ограничен обхват. Когато обхватът на правна 
закрила е ограничен чрез конкретизиране на 
признаци и/или добавяне на частни признаци, 
съставът предоставя на притежателя на пра-
вото 3-месечен срок за предоставяне на нови 
претенции, коригирано в съответствие с тях 
описание и документ за платени такси за пуб-
ликация. Когато притежателят на правото не 
представи исканите документи в определения 
срок, се постановява решение за заличаване 
регистрацията на полезния модел, което се 
утвърждава от председателя на Патентното 
ведомство или от упълномощения от него 
заместник-председател. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „електронно 

копие“ е сканираното изображение на елек-
тронен документ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се прилага и за жалби и 
искания, по които до влизането є в сила няма 
постановено решение. 

§ 3. Наредбата се приема на основание 
чл. 55, ал. 3 ЗПРПМ. 

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага 
на председателя на Патентното ведомство. 
2905
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 
ОТ 10 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските, 
приета с Постановление № 72 на Минис-
терския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 
1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., 
бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 
от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния 
административен съд от 2002 г. –  бр. 103 от 
2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 
103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г. 

и бр. 10 и 67 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в 
изречение четвърто накрая се поставя запетая 
и се добавя „като в тези случаи размерът на 
отпуска за съответната календарна година се 
определя пропорционално на трудовия стаж на 
работника или служителя в това предприятие“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Платеният годишен отпуск се разрешава 

въз основа на писмено искане на работника 
или служителя до работодателя.“

§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Професорите, доцентите, главните 

асистенти, асистентите, старши преподавате-
лите и преподавателите във висшите училища 
имат право на удължен платен годишен отпуск 
в размер 48 работни дни.“

§ 3. В чл. 28 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. асистент и главен асистент – 35 работ-

ни дни;
2. доцент и професор, ръководител (ди-

ректор, председател) на научна организация 
(институт) – 40 работни дни;“. 

§ 4. Създават се чл. 37а – 37д:
„Чл. 37а. (1) Преди да утвърди графика 

по чл. 173, ал. 1 КТ, работодателят е длъжен 
да покани всички работници и служители 
да заявят своите предпочитания за времето, 
през което наведнъж или на части желаят да 
ползват платения си годишен отпуск до края 
на календарната година, за която се полага, 
както и за предходни календарни години. 

(2) Графикът се изготвя така, че да се 
осигури нормално протичане на производ-
ствения процес в предприятието, както и да 
се даде възможност на всички работници и 
служители да ползват платения си годишен 
отпуск до края на календарната година, за 
която се полага. 

(3) Графикът съдържа данни за трите име-
на на работника или служителя, заеманата 
длъжност и организационното (структурното) 
звено, в което работи, продължителността на 
основния и допълнителния платен годишен 
отпуск в работни дни, началната и крайната 

дата на ползването му, календарната година, 
за която се полага отпускът, и други данни, 
свързани с ползването на платения годишен 
отпуск.

(4) Работодателят е длъжен да информира 
всички работници и служители за утвърдения 
график по ал. 3 и да държи на тяхно разполо-
жение на подходящо място в предприятието 
екземпляр от графика. 

Чл. 37б. (1) В графика се включват всички 
работници и служители, които ще ползват 
платен годишен отпуск през календарната 
година. В случаите по чл. 22, ал. 1, изрече-
ние трето в графика се включва и частта от 
платения годишен отпуск на работниците и 
служителите, придобита в предходната ка-
лендарна година.

(2) Работодателят включва в графика и опре-
деля времето на ползване на платения годишен 
отпуск на работниците и служителите, които 
са били поканени по реда на чл. 37а, ал. 1 да 
определят времето на ползване на платения 
годишен отпуск, но не са направили това.

(3) В графика може да не се включват 
работници и служители, които са наети за 
изпълнение на сезонни работи и дейности. 

(4) В графика може да се включва плате-
ният годишен отпуск, ползването на който е 
отложено, както и неизползваният до 1 януари 
2010 г. платен годишен отпуск за предходни 
календарни години.

Чл. 37в. (1) Работодателят допълва графика 
за работници и служители, които не са били 
на работа към датата на утвърждаването му, 
както и за работници и служители, които са 
постъпили на работа след утвърждаването му. 

(2) При възникване на конкретни иконо-
мически, технологически, финансови, пазарни 
и други обективни причини от подобен ха-
рактер графикът може да се изменя по реда 
на чл. 173, ал. 1 КТ.

Чл. 37г. (1) В случаите по чл. 176, ал. 1 КТ 
работодателят може да отложи ползването на 
платения годишен отпуск както на отделен 
работник или служител, така и на работниците 
и служителите от съответното организационно 
(структурно) звено. 

(2) В случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, 
ал. 1 и 2 КТ работодателят предоставя или 
отлага ползването на платения годишен отпуск 
в писмена форма и своевременно уведомява 
работника или служителя.

Чл. 37д. В случаите по чл. 173, ал. 9 КТ 
работникът или служителят има право сам 
да определи времето за ползване на платения 
годишен отпуск до изтичане на давностния 
срок по чл. 176а КТ.“

§ 5. В чл. 38 думите „чл. 176, ал. 1 КТ“ се 
заменят с „чл. 176, ал. 4 КТ“.

§ 6. Създава се чл. 38а:
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„Чл. 38а. В случаите по чл. 176, ал. 4 КТ 
давностният срок за ползване на отложения 
платен годишен отпуск започва да тече от 
края на календарната година, през която 
работникът или служителят се е завърнал 
на работа.“

§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Размерът на обезщетението за неиз-

ползван платен годишен отпуск по чл. 224 
КТ се определя пропорционално на времето, 
което се признава за трудов стаж.“

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно 
ал. 2 и 3.

§ 8. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Работодателите водят документа-

ция за платения годишен отпуск на работници-
те и служителите, която съдържа информация 
за ползване, прекъсване и отлагане на ползва-
нето, както и за изплатените възнаграждения 
по чл. 177 КТ и за изплатените обезщетения 
по чл. 224 КТ.“

§ 9. В чл. 45, ал. 1, т. 1 думите „чл. 26, ал. 1 
от Наредбата за медицинската експертиза на 
работоспособността, приета с Постановление 
№ 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., 
ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 96 от 2005 г.)“ 
се заменят с „чл. 26, ал. 1 от Наредбата за 
медицинската експертиза, приета с Постано-
вление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. 
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 
от 2011 г.)“.

§ 10. В чл. 46 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „детско заведение“ 
се добавя „включително детска ясла“, поста-
вя се запетая и думите „лице по програмата 
„В подкрепа на майчинството“ се заменят с 
„лице, включено в програми за подкрепа на 
майчинството“.

2. В ал. 7:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „включително детска ясла“;
б) в т. 4 думите „лице по програмата „В 

подкрепа на майчинството“ се заменят с 
„лице, включено в програми за подкрепа на 
майчинството“.

§ 11. В чл. 49 ал. 4 се отменя.
§ 12. В § 6 от заключителните разпоредби 

думите „чл. 163, ал. 11 и чл. 167а, ал. 9 от Ко-
декса на труда“ се заменят с „чл. 163, ал. 11, 
чл. 167а, ал. 9 и чл. 173, ал. 1 от Кодекса на 
труда“.

§ 13. В текста на декларацията от прило-
жение № 2 към чл. 46, ал. 3 думите „лице по 
програмата „В подкрепа на майчинството“ 
се заменят с „лице, включено в програми за 
подкрепа на майчинството“.

Заключителна разпоредба
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 

Галина Маринска
2928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 
ОТ 10 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата 
за служебното положение на държавните 
служители, приета с Постановление № 34 
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, 
бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. 
и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; 
Решение № 3901 на Върховния администра-
тивен съд от 2001 г. – бр. 54 от 2001 г.; изм. 
и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 
2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 
2004 г., бр. 50 и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 

2006 г. и бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1 т. 4 се изменя така:
„4. ползване на платения годишен отпуск;“.
§ 2. Раздел V „Допълнителен платен от-

пуск“ се отменя.
§ 3. Създава се раздел Vа:

„Раздел Vа
Ползване на платения годишен отпуск

Чл. 26а. Платеният годишен отпуск се 
разрешава въз основа на писмено искане на 
държавния служител до органа по назнача-
ването.

Чл. 26б. (1) Преди да утвърди графика по 
чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния служи-
тел, органът по назначаването е длъжен да 
покани всички държавни служители да заявят 
своите предпочитания за времето, през което 
наведнъж или на части желаят да ползват 
платения си годишен отпуск до края на ка-
лендарната година, за която се полага, както 
и за предходни календарни години. 

(2) Графикът се изготвя така, че да се 
осигури нормално протичане на дейността 
на администрацията, както и да се даде въз-
можност на всички държавни служители да 
ползват платения си годишен отпуск до края 
на календарната година, за която се полага. 

(3) Графикът съдържа данни за трите 
имена на държавния служител, заеманата 
длъжност, продължителността на редовния 
и допълнителния платен годишен отпуск в 
работни дни, началната и крайната дата на 
ползването му, календарната година, за която 
се полага отпускът, и други данни, свързани 
с ползването на платения годишен отпуск.
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на Комисията за 
защита на личните данни и на нейната ад-

министрация (ДВ, бр. 11 от 2009 г.)

Параграф единствен. В чл. 6 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на своите право-

мощия председателят на Комисията за защита 
на личните данни пътува в чужбина, без да 
се издава заповед за командироване. В тези 
случаи главният секретар на Комисията за 
защита на личните данни съставя паметна 
записка, която включва всички реквизити на 
заповед и отчет за командировка.“

2. Досегашните текстове на ал. 2 и 3 стават 
съответно ал. 3 и 4.

Председател: В. Шопова
2782

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Патентното ведомство

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните 
въпроси, свързани с организацията, дейност-
та, функциите и числеността на работещите 
в Патентното ведомство на Република Бъл-
гария, наричано по-нататък „ведомството“ и 
на неговите основни административни звена. 

Чл. 2. (1) Патентното ведомство на Репуб-
лика България е национален държавен орган 
за правна закрила на обектите на индустри-
ална собственост. 

(2) Патентното ведомство на Република 
България е юридическо лице на бюджетна 
издръжка със седалище София, бул. Д-р Г. М. 
Димитров 52Б. 

(3) Патентното ведомство на Република 
България е организирано в дирекции, които 
подпомагат председателя на ведомството при 
осъществяване на правомощията му, осигу-
ряват технически дейността му и извършват 
дейности по административното обслужване 
на юридическите лица и гражданите. 

(4) Органът по назначаването е длъжен 
да информира всички държавни служители 
за утвърдения график и да държи на тяхно 
разположение на подходящо място в адми-
нистрацията екземпляр от графика.

Чл. 26в. (1) В графика се включват всички 
държавни служители, които ще ползват платен 
годишен отпуск през календарната година.

(2) Органът по назначаването включва 
в графика и определя времето на ползване 
на платения годишен отпуск на държавните 
служители, които са били поканени по реда 
на чл. 26б, ал. 1 да определят времето на 
ползване на платения годишен отпуск, но не 
са направили това.

(3) В графика може да се включва плате-
ният годишен отпуск, ползването на който е 
отложено, както и неизползваният до 1 януари 
2010 г. платен годишен отпуск за предходни 
календарни години.

Чл. 26г. (1) Органът по назначаването 
допълва графика за държавните служители, 
които са отсъствали към датата на утвържда-
ването му, както и за държавните служители, 
които са назначени след утвърждаването му. 

(2) Когато нуждите на службата налагат, 
графикът може да се изменя по реда на чл. 57, 
ал. 2 от Закона за държавния служител.

Чл. 26д. (1) В случаите по чл. 59, ал. 1 от 
Закона за държавния служител органът по 
назначаването може да отложи ползването на 
платения годишен отпуск както на отделен 
държавен служител, така и на всички държавни 
служители от съответното структурно звено. 

(2) В случаите по чл. 59, ал. 4 от Закона 
за държавния служител давностният срок за 
ползване на отложения платен годишен от-
пуск започва да тече от края на календарната 
година, през която държавният служител се 
е завърнал на работа.

(3) В случаите на чл. 59, ал. 5 от Закона за 
държавния служител органът по назначаването 
своевременно уведомява държавния служител 
за издадената писмена заповед.

Чл. 26е. Размерът на обезщетението за 
неизползван платен годишен отпуск по чл. 61, 
ал. 2 от Закона за държавния служител се 
определя пропорционално на времето, което 
се признава за служебен стаж.“

§ 4. В § 5 от заключителните разпоредби 
след думите „чл. 56, ал. 3“ се добавя „чл. 57, 
ал. 2“ и се поставя запетая.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 

Галина Маринска
2929
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Г л а в а  в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Раздел I
Общи положения

Чл. 3. (1) Председателят на Патентното 
ведомство, наричан по-нататък „председател“, 
е орган на изпълнителната власт, който разра-
ботва, организира, координира и контролира 
осъществяването на държавната политика 
в областта на закрилата на индустриалната 
собственост. 

(2) Председателят ръководи и представлява 
Патентното ведомство. 

Чл. 4. (1) При изпълнение на правомощията 
си председателят се подпомага от заместник-
председател. 

(2) Председателят на ведомството делегира 
със заповед правомощия на заместник-пред-
седателя и определя неговите функции. 

(3) Функциите на председателя в негово 
отсъствие от страната или когато ползва 
законоустановен отпуск, се изпълняват от 
заместник-председателя.

Раздел II
Правомощия на председателя

Чл. 5. Председателят на Патентното ве-
домство:

1. провежда държавната политика в об-
ластта на индустриалната собственост и 
определя стратегическите цели в развитието 
на ведомството; 

2. ръководи, координира и контролира рабо-
тата по изпълнение на основните функции по 
предоставяне на правна закрила на обектите 
на индустриална собственост и информаци-
онното обезпечаване на обществеността; 

3. обезпечава необходимите ресурси и 
условия за изпълнение на дейностите на ве-
домството; 

4. взема решения по въпроси от неговата 
изключителна компетентност; 

5. представлява ведомството в междуна-
родните организации и съюзи; 

6. сключва двустранни и регионални до-
говори с чуждестранни патентни ведомства, 
осъществява сътрудничество с ръководствата 
на организациите с идеална цел в областта 
на индустриалната собственост; 

7. утвърждава устройствен правилник на 
ведомството; 

8. определя и утвърждава структурата и 
длъжностното разписание на ведомството;

9. назначава и упражнява служебен контрол 
върху персонала; 

10. подписва финансовите и платежните 
документи на ведомството; 

11. осъществява други правомощия, въз-
ложени му със закон или с акт на Минис-
терския съвет; 

12. при осъществяване на дейността си 
издава правилници, наредби, инструкции и 
заповеди и др.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМ-

СТВО

Раздел I
Общи положения

Чл. 6. (1) Патентното ведомство е струк-
турирано в четири дирекции. 

(2) Общата численост на работещите е 120 
щатни бройки, в т.ч. председател, заместник 
председател и главен секретар. 

(3) Числеността на основните администра-
тивни звена е посочена в приложението. 

Чл. 7. Председателят утвърждава структу-
рата на основните административни звена и 
длъжностното разписание по предложение на 
главния секретар. Председателят със заповед 
създава, преобразува и закрива дирекции, 
отдели и сектори в рамките на утвърдената 
щатна численост на ведомството.

Раздел II
Главен секретар 

Чл. 8. Главният секретар се назначава от 
председателя и осъществява административ-
ното ръководство на администрацията на 
ведомството в изпълнение на нормативните 
актове и разпорежданията на председателя, 
като: 

1. ръководи, координира и контролира 
дейността на административните звена; 

2. отговаря за планирането и отчетността 
при изпълнението на ежегодните цели на 
администрацията;

3. организира разпределянето на задачите 
за изпълнение между административните 
звена на ведомството; 

4. създава условия за нормална и ефективна 
работа на звената във ведомството; 

5. осъществява общ контрол за изпълне-
нието на възложените задачи; 

6. контролира и отговаря за работата с 
документите и за съхраняването им; 

7. осъществява контрол върху входящата 
и изходящата кореспонденция; 

8. утвърждава вътрешни правила за ад-
министративното обслужване на физически 
и юридически лица и осъществява контрол 
върху изпълнението им; 

9. координира оперативното взаимодействие 
на администрацията на Патентното ведомство 
с администрацията на Министерския съвет 
и другите органи на изпълнителната власт; 
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10. организира изготвянето на проект на 
бюджет на Патентното ведомство в частта 
му относно средствата, необходими за адми-
нистративното осигуряване на дейността му; 

11. утвърждава длъжностните характерис-
тики на служители и ръководи и контролира 
цялостната организация на атестирането на 
служителите в администрацията; 

12. изпълнява и други задачи, възложени 
му от председателя със заповед.

Раздел III
Обща администрация

Чл. 9. Общата администрация е организира-
на в дирекция „Административно обслужване, 
финансови и стопански дейности“, която: 

1. осигурява общото административно 
обслужване на ведомството; 

2. изготвя анализи, справки и отчети 
за дейността на ведомството по Закона за 
администрацията, Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор и 
административното обслужване;

3. води и поддържа Регистър за предложе-
нията и сигналите;

4. контролира сроковете по изпълнението на 
резолюциите на председателя, на заместник-
председателя и на главния секретар и изготвя 
справки за неизпълнените в срок задачи; 

5. осъществява дейността по управление 
на човешките ресурси, обучение и професио-
нална квалификация на кадрите, атестирането 
на служителите, подготовка и провеждане 
на конкурсни процедури за назначаване на 
държавни служители; 

6. изготвя и актуализира длъжностното 
и поименното разписание на ведомството и 
съответните документи по назначаване, пре-
назначаване и освобождаване на служителите 
съгласно законодателството, образува, води 
и съхранява служебните и трудовите дела на 
служителите от ведомството; 

7. организира и участва в разработването, 
актуализирането и утвърждаването на длъж-
ностните характеристики; 

8. осъществява процесуалното представи-
телство по въпросите, свързани със служебните 
и трудовите правоотношения, управление на 
собствеността и обществените поръчки;

9. извършва финансово-счетоводната дей-
ност на ведомството – планиране, отчитане 
и анализиране на финансовите и икономиче-
ските показатели; 

10. осъществява предварителен, текущ и 
последващ вътрешен финансов контрол; 

11. организира деловодството и осигурява 
обслужването на ведомството и поддръжката 
на техническите средства; 

12. планира и доставя необходимите тех-
нологични материали; 

13. организира, отговаря и осъществява 
контрол за правилното, законосъобразно и 
ефективно ползване, управление и опазване 
на недвижимите имоти и движими вещи, 
предоставени на ведомството; 

14. подпомага ръководството на ведом-
ството за опазване на собствеността и за 
предотвратяване на разхищения и злоупотреби 
с парични средства и стоково-материални 
ценности; 

15. обезпечава финансово поддръжката и 
ремонта на предоставените на ведомството 
недвижими имоти и движими вещи; 

16. инициира, организира и участва в 
провеждането на процедури по възлагане на 
обществени поръчки, съобразно разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки, Наредбата 
за възлагане на малки обществени поръчки 
и Вътрешните правила относно контролни 
процедури за спазване изискванията на ЗОП 
и НВМОП;

17. организира и провежда мероприятия 
по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд; осъществява дейности по 
управление на кризи, аварийни и бедствени 
ситуации;

18. организира дейността по предоставяне 
на достъп до обществена информация по За-
кона за достъп до обществената информация;

19. осъществява протоколното обслужване 
и връзките с обществеността;

20. организира дейностите по популяри-
зирането на закрилата на индустриалната 
собственост чрез провеждане на семинари, 
симпозиуми и срещи с представители на 
обществеността и специалисти в областта на 
индустриалната собственост в страната;

21. организира и съдейства за популяризи-
рането на закрилата на индустриална собстве-
ност във висши и средни учебни заведения, 
организации, занимаващи се с научноизсле-
дователска дейност, и БАН;

22. организира подготовката на кадри в 
областта на индустриалната собственост;

23. осигурява участието на ведомството във 
връзка с представителството на страната в 
междудържавни организации по индустриална 
собственост и по международното сътрудни-
чество в тази област;

24. разработва анализи за състоянието 
на информационните технологии във ведом-
ството, извършва оценка и изготвя план за 
управление на информационните проекти; 

25. участва в планирането на финансовото 
осигуряване на информационната дейност на 
ведомството и следи доставките и разпреде-
лението на технологичното оборудване; 

26. организира изграждането, внедряването 
и текущата поддръжка на всички специали-
зирани информационни системи, свързани с 
дейността на отделните структурни звена на 
ведомството; 
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27. информационно осигурява експертизата 
на обектите на индустриалната собственост; 

28. осъществява методическо ръководство 
върху дейността на експертите по използването 
на специализираните информационни системи 
и изготвя план за необходимото обучение и 
поддържане на квалификацията на потреби-
телите на информационни технологии във 
ведомството; 

29. осигурява информационните връзки и 
обмен между специализираните информаци-
онни системи на ведомството със системи и 
регистри на други ведомства и международни 
организации; 

30. управлява и координира разработването, 
внедряването и поддържането на приложен 
софтуер, като осигурява спазване на изисква-
нията за интеграция; 

31. управлява и координира изграждането, 
функционирането и поддържането на информа-
ционна и телекомуникационна инфраструктура 
на ведомството; 

32. осигурява защитата на информационни-
те технологии на ведомството чрез адекватни 
процедури за надеждно съхранение на данни; 

33. отговаря за изпълнението на двустранни 
и международни програми и споразумения по 
внедряване на нови технологии и продукти 
в областта на информационните технологии;

34. подпомага ръководството на Патент-
ното ведомство при изготвяне на позиция и 
стратегия при подписване на международни 
договори за обмен на информация и инфор-
мационни технологии.

Раздел IV
Специализирана администрация

Чл. 10. Специализираната администрация 
е организирана в три дирекции. 

Чл. 11. Дирекция „Изобретения, полезни 
модели и промишлени дизайни“: 

1. извършва експертиза за формалната ре-
довност на заявките за: издаване на патенти за 
изобретения и регистрация на полезни моде-
ли; издаване на сертификати за нови сортове 
растения и породи животни; регистрация на 
промишлени дизайни; регистрация на топо-
логии на интегралните схеми; издаване на 
сертификати за допълнителна закрила; 

2. извършва експертиза и взема решения 
по заявки за: патенти за изобретения, за ре-
гистрация на полезни модели и промишлени 
дизайни и за издаване на сертификат за до-
пълнителна закрила;

3. извършва предварителна експертиза 
за съответствие на наименованието на нови 
сортове растения и породи животни със за-
коновите изисквания; 

4. взема решения за регистрация на топо-
логии на интегралните схеми; 

5. изпълнява задълженията на Патентното 
ведомство по Договора за патентно коопе-
риране (PCT) и за подаване на заявки за 
патенти от заявители с адрес или седалище 
на територията на Република България; 

6. изпълнява задълженията на Патентното 
ведомство по Европейската патентна конвен-
ция за подаване на заявки за патенти;

7. изпълнява задълженията на Патентното 
ведомство по Хагската спогодба за подаване 
на заявки за международна регистрация на 
промишлени дизайни от заявители с адрес 
или седалище на територията на Република 
България; 

8. подготвя за публикация заявки за патенти, 
постъпили по национален ред, и европейски 
заявки, заявки за регистрация на промишлени 
дизайни и заявки за сертификат за сорт или 
порода животни;

9. издава защитни документи за изобрете-
ния, полезни модели, промишлени дизайни, 
нови сортове растения и породи животни, 
топологии на интегрални схеми и сертификати 
за допълнителна закрила; 

10. води държавни регистри за патенти-
те, за полезните модели, за промишлените 
дизайни, за сертификатите за допълнителна 
закрила, за топологиите на интегрални схеми, 
както и Регистър на заявките за европейски 
патент и европейските патенти, Регистър на 
сертификатите за сортове растения и породи 
животни;

11. вписва промени в правния статус на 
обектите на индустриална собственост;

12. администрира годишните такси за под-
държане действието на патенти и сертификати; 

13. дава становища и извършва експертизи 
във връзка с прилагане на чл. 65 ЗПД;

14. предоставя информационни услуги в 
областта на изобретенията, полезните моде-
ли, промишлените дизайни, новите сортове 
растения и породи животни, топологии на 
интегрални схеми;

15. осъществява международен обмен на 
информация, участва в разработката, съгла-
суването и поддържането на стандарти и 
класификации в областта на индустриалната 
собственост; 

16. подготвя доклади, предложения, стано-
вища, статистики, отчети и др. в областта на 
информацията за обектите на индустриалната 
собственост; 

17. отговаря за дейността по изпълнението 
на международни програми, споразумения и 
европейската интеграция в областта на изо-
бретенията, полезните модели, промишлените 
дизайни, новите сортове растения и породи 
животни, топологии на интегрални схеми; 
организира и координира международното и 
двустранното сътрудничество на ведомството, 



СТР.  32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

подготвя и провежда позицията за участие в 
преговори по сключването на споразумения 
в областта на тези обекти; 

18. разработва материали и становища във 
връзка със сътрудничеството между Република 
България и Европейския съюз, Световната 
организация за интелектуална собственост, 
Европейската патентна организация, Ве-
домството по хармонизация на вътрешния 
пазар, Световната търговска организация и 
други правителствени и неправителствени 
организации в областта на индустриалната 
собственост; 

19. подготвя, издава и разпространява 
Официалния бюлетин на Патентното ведом-
ство, като издава на английски език частта 
за изобретения и полезни модели; 

20. комплектува, поддържа, съхранява и 
предоставя за ползване досиетата на обектите 
на индустриалната собственост;

21. комплектува, поддържа и предоставя 
за ползване документацията за индустриал-
ната собственост – досиетата на обектите на 
индустриалната собственост, колекциите от 
патентни документи на различни носители 
(Централен патентен фонд), класификации 
за различните обекти на индустриалната соб-
ственост и теоретична литература в областта 
на индустриалната собственост;

22. оказва методическа помощ при полз-
ването на специализираната (патентната) 
литература за целите на различни проучвания.

Чл. 12. Дирекция „Марки и географски 
означения“: 

1. извършва експертиза за формалната 
редовност на заявките за марки и географски 
означения, подадени по национален ред; 

2. извършва експертиза по чл. 11 и 12 ЗМГО 
на заявки за регистрация на марки, подадени 
по национален ред; 

3. извършва експертиза по чл. 11 и 12 ЗМГО 
на международни регистрации на марки по 
реда на Мадридската спогодба и Протокола 
към нея; 

4. извършва експертиза на заявки за ре-
гистрация на географски означения, заявени 
по национален ред, и на международни ре-
гистрации на наименования за произход по 
реда на Лисабонската спогодба; 

5. изпълнява задълженията на Патент-
ното ведомство по Мадридската спогодба и 
Протокола към нея за подаване на заявки за 
международна регистрация на марки от зая-
вители с адрес или седалище на територията 
на Република България; 

6. издава защитни документи, поддържа 
държавни регистри и вписва промените в прав-
ния статус на марки и географски означения; 

7. въвежда и администрира постъпили 
възражения на основание чл. 38а и опозиции 
на основание чл. 38б ЗМГО в базата данни;

8. извършва проверка за допустимост и 
формална редовност на постъпилите възра-
жения и опозиции;

9. разглежда по същество постъпили въз-
ражения на основание чл. 38а ЗМГО;

10. разглеждане по същество постъпили 
опозиции на основание чл. 38б ЗМГО;

11. постановява решения по възражения 
и опозиция;

12. изпраща в Международното бюро на 
Световната организация за интелектуална 
собственост (СОИС) всички решения за отказ 
и окончателни решения по международни 
марки и наименования за произход за вписва-
не в международния регистър и публикация; 

13. при необходимост дава становища и 
извършва експертизи във връзка с прилагане 
на чл. 81 ЗМГО;

14. участва в състави за разглеждане на 
искания за определяне на марка като общо-
известна или ползваща се с известност на 
територията на Република България;

15. предоставя информационни услуги на 
обществеността в областта на марките и гео-
графските означения;

16. отговаря за дейността по изпълнението 
на международни програми и споразумения и 
европейската интеграция в областта на мар-
ките и географските означения; организира и 
координира международното и двустранното 
сътрудничество на ведомството, подготвя и 
провежда позицията за участие в преговори 
по сключването на споразумения в областта 
на тези обекти; 

17. разработва материали и становища във 
връзка със сътрудничеството между Република 
България и Европейския съюз, Световната 
организация за интелектуална собственост, 
Световната търговска организация, Ведом-
ството по хармонизация на вътрешния пазар 
и други правителствени и неправителствени 
организации в областта на индустриалната 
собственост.

Чл. 13. Дирекция „Правно осигуряване, 
международно правоприлагане и спорове“: 

1. осигурява в правнонормативно отноше-
ние дейността на председателя; 

2. разработва проекти на нормативни ак-
тове, свързани със закрила на обектите на 
индустриална собственост, и дава становища 
по проекти на нормативни актове; 

3. осъществява процесуално представител-
ство пред съдилищата и другите юрисдикции; 

4. организира и осъществява дейността по 
разглеждане на искания за налагане на санк-
ции за нарушени права върху регистрирани 
марки, географски означения и промишлени 
дизайни; 

5. проучва резултатите от прилагането на 
нормативните актове (включително анализи-
ра съдебните решения) и при необходимост 
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прави предложение пред председателя за усъ-
вършенстването им или за вземане на мерки 
за правилното им прилагане; 

6. дава становища, консултации и съвети 
по правни проблеми на всички дирекции и 
служители на ведомството; 

7. дава становища и извършва експертизи 
във връзка с прилагане на чл. 81 ЗМГО и 
чл. 65 ЗПД;

8. дава становища по искания за възста-
новяване на срок или за възобновяване на 
производството;

9. разглежда и изготвя становища по жал-
би срещу решения по заявки за патенти за 
изобретения, по заявки за регистрация на 
полезни модели, промишлени дизайни, марки 
и географски означения;

10. разглежда и изготвя становища по ис-
кания за обявяване на пълна или частична 
недействителност на издадени патенти за 
изобретения, по искания за заличаване ре-
гистрацията на полезни модели, както и по 
искания за предоставяне и прекратяване на 
принудителна лицензия; 

11. разглежда и изготвя становища по ис-
кания за заличаване и за отменяне на регис-
трацията на марки и становища по искания 
за заличаване на географски означения; 

12. разглежда и изготвя становища по 
искания за заличаване на регистрацията на 
промишлени дизайни; 

13. осъществява контрол на качеството на 
извършваната експертиза по всички обекти на 
индустриалната собственост и организира ме-
тодическата дейност, свързана с прилагането 
на действащите закони за закрила на всички 
обекти на индустриалната собственост; 

14. води регистри на решенията, взети или 
утвърдени от председателя или заместник-
председателя;

15. съхранява административните преписки 
по висящи производства на отдел „Спорове“ 
и предоставя на страните достъп до тях;

16. участва в състави за разглеждане на 
искания за определяне на марка като общо-
известна или ползваща се с известност на 
територията на Република България; 

17. реализира дейността по осъществяване 
на инициативи и мероприятия за постигане 
на правна съвместимост между националната 
нормативна база с изискванията на правото 
на Европейския съюз; 

18. следи тенденциите на развитие на меж-
дународните европейски актове в областта 
на индустриалната собственост, по които 
България е страна, промените в тях с цел 
актуализиране на позициите; 

19. предлага решения и становища по 
правни проблеми, свързани с нормативното 
обезпечаване на международната дейност на 
ведомството; изготвя анализи по правните 

аспекти на изпълнението на присъщите на 
ведомството задачи, произтичащи от членство-
то на страната в международни организации 
за закрила на индустриалната собственост;

20. подпомага председателя при определяне 
на националните приоритети в областта на 
индустриалната собственост и при оформяне на 
позицията на България като страна – членка 
на Европейския съюз.

Раздел V
Организация на работа в Патентното ве-

домство

Чл. 14. Директорите на дирекции ръково-
дят, организират, контролират, планират, ко-
ординират, отчитат дейността на ръководените 
от тях структури и отговарят за финансовото 
им управление и контрол. 

Чл. 15. Освен определените с правилника 
функции дирекциите могат да изпълняват и 
други задачи, възложени им от председателя. 

Чл. 16. Държавните служители и лицата, 
работещи по трудово правоотношение във 
ведомството, изпълняват възложените им 
задачи и отговарят пред прекия си ръково-
дител за изпълнението на работата съобразно 
длъжностните си характеристики. 

Чл. 17. (1) За изпълнение на задачи, свърза-
ни с основните дейности на ведомството, могат 
да бъдат привличани нещатни сътрудници. 

(2) Правата и задълженията на лицата по 
предходната алинея се определят в сключения 
с тях договор от председателя. 

Чл. 18. Работното време на служителите 
във ведомството е от 8,30 ч. до 17 ч. с пре-
късване за почивка от 12,30 ч. до 13 ч. при 
5-дневна работна седмица.

Чл. 19. (1) Служителите могат да получават 
възнаграждение за допълнително материално 
стимулиране по ред и начин, регламентирани 
във Вътрешните правила за условията, реда 
и начина за формирането, начисляването и 
разходването на средствата за стимулиране 
на служителите от Патентното ведомство, 
утвърдени от председателя на Патентното 
ведомство.

(2) За образцово изпълнение на служеб-
ните си задължения служителите могат да 
бъдат награждавани с отличия, с парични 
или предметни награди при условия и по ред, 
регламентирани във Вътрешните правила за 
работната заплата, утвърдени от председателя 
на Патентното ведомство.

(3) Средствата по ал. 1 и 2 се изплащат от 
бюджета на ведомството.

Чл. 20. (1) Ежегодно със заповед на пред-
седателя на ведомството на служителите 
се изплащат средства за представително и 
работно облекло.
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(2) За служителите, работещи по трудово 
правоотношение, размерът на средствата и 
видът на облеклото се определят в споразу-
мителен протокол, подписан между предсе-
дателя на ведомството и ръководителите на 
синдикалните организации.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

Раздел І
Общи положения

Чл. 21. (1) Предложенията и сигналите 
могат да бъдат писмени или устни, да бъдат 
подадени лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Предложенията и сигналите могат 
да се подават до Патентното ведомство или 
в ЦИС – Варна. 

(2) Устни предложения и сигнали могат 
да се правят на телефон, обявен на сайта на 
Патентното ведомство, или пред директора 
на дирекция „АОФСД“ в приемното време 
на Патентното ведомство: всеки вторник и 
четвъртък от 14 до 16 ч.

(3) Когато е необходимо предложението 
или сигналът да се подаде писмено или да 
отговаря на определени изисквания на пода-
теля, се дават съответни разяснения.

(4) Писменото предложение или сигналът 
трябва да съдържа:

1. пълното име/наименование и адрес на 
подателя, както и телефон, факс или елек-
тронна поща, ако разполага с такива;

2. фактите и обстоятелствата, на които се 
основава;

3. дата и подпис; 
4. доказателства, когато е необходимо. 
(5) Не се образуват производства по ано-

нимни предложения и сигнали, както и по 
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър-
шени преди повече от две години. 

(6) За анонимни предложения и сигнали 
се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или 

юридическото лице, изписани на български 
език, седалището и последният посочен в 
съответния регистър адрес на управление и 
електронният му адрес, ако има такъв;

3. предложения и сигнали, които, въпреки 
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под-
писани от автора или от негов представител 
по закон или пълномощие.

(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения, 
извършени преди повече от две години, се счи-
тат тези, които се отнасят за факти и събития, 
случили се преди повече от две календарни 
години преди подаването или заявяването 
на сигнала, установено чрез датата на пода-
ването или заявяването в регистратурата на 
ведомството. 

Чл. 22. Предложенията и сигналите се 
вписват в специален регистър за предложе-
нията и сигналите, като се отбелязва видът, 
в който те са подадени. Регистърът се води 
от дирекция „АОФСД“.

Чл. 23. Решение по предложението или 
сигнала се взема от председателя на Патент-
ното ведомство.

Раздел ІІ
Производство по предложенията

Чл. 24. Предложенията за усъвършенстване 
на организацията и осъществяване дейността 
на Патентното ведомство или за решаване на 
други въпроси в рамките на компетентността 
му се правят до председателя на Патентното 
ведомство.

Чл. 25. (1) Разглеждането на предложени-
ята се възлага на постоянна специализирана 
Комисия по сигналите и предложенията, 
назначена със заповед на председателя на 
Патентното ведомство. 

(2) Комисията се състои от заместник-пред-
седателя, директорите на дирекциите съгласно 
чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция „АОФСД“. 
Председател на комисията е заместник-пред-
седателят на Патентното ведомство.

(3) В 7-дневен срок от възлагането ко-
мисията извършва проверка за допустимост 
относно спазване на изискванията на чл. 21.

(4) Когато се установи, че предложението е 
допустимо, се преценява основателността му. 

(5) За изясняването на случая може да се 
изисква от подателя на предложението да 
предостави в 14-дневен срок необходимите 
документи, сведения или обяснения. 

(6) Когато случаят е изяснен от фактическа и 
правна страна, комисията подготвя становище 
до председателя с предложение за решение. 

Чл. 26. (1) Решението се постановява от 
председателя в сроковете, определени в чл. 118, 
ал. 1 и 2 АПК, и трябва да съдържа данни 
за подателя, естеството на предложението, 
фактическата обстановка по случая, решение 
на случая и мотивите за това.

(2) Когато предложението е основателно и 
се приеме, в решението се определя начинът 
и срокът за изпълнението му. 

(3) Когато предложението е незаконосъ-
образно или неоснователно или не може да 
бъде удовлетворено по обективни причини, 
се взема решение за отхвърлянето му, като 
се посочват мотивите за това.

(4) За решението се уведомява подателят 
на предложението и всяко трето лице, чиито 
права или законни интереси могат да бъдат 
засегнати от решението в срока по чл. 118, 
ал. 1 АПК.
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Раздел ІІІ
Производство по сигналите

Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт 
и корупция, лошо управление на държавно 
имущество или за други незаконосъобразни 
или нецелесъобразни действия или бездействия 
на длъжностни лица, с които се засягат дър-
жавни или обществени интереси, права или 
законни интереси на други лица, се подават 
до председателя на Патентното ведомство.

Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се 
възлага на постоянна специализирана Коми-
сия по сигналите, назначена със заповед на 
председателя на Патентното ведомство. 

(2) Комисията се състои от заместник-
председателя, директорите на дирекциите 
съгласно чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция 
АОФСД. Председател на комисията е замест-
ник-председателят на Патентното ведомство.

(3) Комисията извършва проверка за до-
пустимост на сигнала относно спазване на 
изискванията на чл. 21 в 7-дневен срок от 
възлагането. 

(4) За изясняване на сигнала от фактическа 
страна комисията изслушва обясненията и 
възраженията на всички заинтересовани лица.

(5) Когато са изяснени всички факти и 
обстоятелства по случая, комисията подготвя 
становище до председателя с предложение за 
решение по сигнала.

Чл. 29. Решението се постановява от пред-
седателя в сроковете по чл. 121 АПК и се 
съобщава на подателя на сигнала и на лицата, 
чиито права или законни интереси се засягат, 
в сроковете по чл. 123 АПК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Този устройствен правилник се издава 

на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за патен-
тите и регистрацията на полезните модели и 
отменя изцяло Устройствения правилник на 
Патентното ведомство на Република България, 
в сила от 04.12.2009 г. (ДВ, бр. 7 от 2011 г.).

§ 2. Този устройствен правилник е утвърден 
със Заповед № 159 от 07.03.2011 г. на председа-
теля на Патентното ведомство и влиза в сила 
от датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Председател: К. Манев

Приложение 
към чл. 6, ал. 3

Ръководство 2 
Главен секретар 1
Обща администрация 27
в т.ч. 
дирекция „Административно 
обслужване, финансови и стопански 
дейности“

Специализирана администрация 90
в т.ч.
дирекция „Изобретения, полезни 33 
модели и промишлени дизайни“ 
дирекция „Марки и географски  33
означения“
дирекция „Правно осигуряване,  24
международно правоприлагане и 
спорове“ 
2830

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 21 от 2009 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за 
постоянно прекратяване на риболовни дей-
ности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за 
приспособяване на българския риболовен 
флот“ от Оперативната програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ на Република България, 
финансирана от Европейския фонд за рибар-
ство за програмен период 2007 – 2013 г. (обн., 
ДВ, бр. 79 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2 думата „извършване“ се 
заменя с „получаване“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „те са част от“ 
се заменят с „тези кораби са обект на:“.

§ 3. В чл. 18, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 3 числото „50“ се заменя с „15“.
2. Създава се т. 5:
„5. отговарят на специфичните критерии, 

заложени в действащата национална схема 
за изваждане от експлоатация на кораби от 
българския риболовен флот.“

§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Териториалното звено 

(ТЗ)“ се заменят с „Централната админист-
рация“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За сектор 01, за да бъде изплатена 

премия на собственика на риболовен кораб, 
трябва да бъде сключен договор с лицензирана 
компания за покупко-продажба на кораба за 
скрап или договор за нарязване на кораба за 
скрап и покупко-продажба на отпадъците, 
произтичащи от скрапирането, като премията 
се намалява с размера на продажната цена.“

§ 5. В чл. 21, ал. 3 думите „териториални-
те звена (ТЗ)“ се заменят с „териториалните 
структури“.

§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ТЗ“ се заменя с 

„териториалната структура“.
2. В ал. 4 абревиатурата „ТЗ“ се заменя с 

„териториалната структура“.
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1.

Приложение № 1 към Чл. 5 

по Мярка 1.1. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Име на  кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИАРАПублична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заявление за кандидатстване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

Входящ номер  на ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Европейски 
фонд за 

рибарство

Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване  българския риболовен флот 

______________________________________________________________________________________

Част А Данни за кандидата

______________________________________________________________________________________

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 1

3. 

г.

4.

5. 
G

B G -Код на пристанището
 на регистрация

Основни мощности
 на двигателя (kW)

B

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

Име на 
капитана

Външна
маркировка
Тонаж
 в БT

Обща дължина
 в метри 

Възраст 
на кораба

-

от

Данни за риболовния кораб (съгласно данните от регистрацията )

Име

Трите имена на лицето, представляващо кандидата 

Постоянен адрес

ЕГН

ЕИК 

издадена на
л.к. №

Фамилия

  

2.

Презиме

Име на кораба

Единен идентификационен номер на риболовен кораб (CFR)

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 1

§ 7. Приложение № 1 към чл. 5 се изменя така: 
„Приложение № 1  

към чл. 5
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6.1. Трите имена на упълномощено лице

6.2. Номер на пълномощно

7. Седалище 

Пощенски код

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8. Адрес на управление

Община

Страна

Град

6. Попълва се при упълномощаване

Име Презиме Фамилия

Област

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 2

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9.

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

Страна

Лице за контакт ( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно 
от посоченото в т.3 или т.6 )

Град

Пощенски код

Област
Община

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 2
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10. Адрес за кореспонденция

Информация за проектите

Предишно финансиране:  

Да Не

Да Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

Част Б

11. Информация за банковата сметка на кандидата

Страна
Област

11.2. IBAN

11.1. Име и адрес на банката

12.

13.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от 

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми

Европейския фонд за рибарство по друг проект? 

Община
Град

Пощенски код

 Мярка 1.1.  Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности Страница 3

Да Не

 Кандидатствам за:

 

за същия проект или за обособена част от него?

Дейност 2:  Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей                 �
Дейност 3:  Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение                            �

Дейност 1:  Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма                            �

Част В

14.

Ако “Да”, моля да посочите подробности.

13. Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми

Сектор 01 – Нарязване  на риболовния кораб за скрап 

Сектор 02 – Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, 
различни от риболов

15. Кандидатствам за премия в размер на  ________________________ лева, съгласно 
Приложение № 2 към Чл. 9, ал. 1. 

Сектор 03 – Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени 
рифове

Допустими сектори и дейности във връзка с постигането на целта на мярката 
(Отбележете сектора и дейността, за които кандидаствате)

15.1 Размер на безвъзмездната финансова помощ ____________________ лева, което 
представлява ____________ % от общия размер на стойността на проекта.

� 

� 

� 

/Размерът на безвъзмездната финансова помощ За Сектор 01 е премията, изчислена съгласно 
Приложение № 2 намалена с продажната цена, съгласно договора по чл. 19, ал. 2/
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

Документи, свързани с изплащането на премия по Сектор 01 � да � непр

� да 

� да 

� да 

� да 

І. Общи документи за одобрение на проекта 

� да 

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, 
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД 
на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за 
кандидатстване.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от 
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.

Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето, 
представляващо кандидата 

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 12, ал 3, т, 4 от Наредбата.

Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване:16.

� да 

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако  кандидатът е 
регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст, в случай, че не е регистриран.

Копие от документ удостоверяващ Единния идентификационен код (ЕИК).

Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА” 
”Морска администрация”.

Копие от позволително за плаване и/или Акт за националност за риболовните кораби с 
тонаж над 40 БТ, издавани от ИА ”Морска администрация”. 

� да 

� да � непр

Копие от разрешителното за стопански риболов � да 

Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни 
организми

� да 

Документи, свързани с изплащането на премия по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03
Копие от договор за взаимодействие с кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6 � да

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението за кандидатстване:

Копие от договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор 
за нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от 
скрапирането

� да

 Копие от уведомително писмо от изпълнителния директор на ИАРА за одобрен проект на 
кандидата по мярка 3.2 или по мярка 3.6 � да

� да � непр

Копие от документ за собственост на риболовния кораб � да 
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1

2

3

4

5

6

7

8

Това заявление е попълнено от:

Кандидата Упълномощено от кандидата лице

Част Г

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни 
задължения  към ДФ "Земеделие"

3.

1. 

2.

� да

(моля отбележете вярното)

 III. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта: � да � непр

4.

Декларации

5.

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други 
програми на Общността  за същата инвестиция

Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за 
кандидатстване

� да

� да

� да

� да

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени 
документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи.

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни 
задължения към ИАРА

� да

� да

Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за 
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други 
държавни органи.

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама 
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка 
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен 
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или 
безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.  

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват 
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, 
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на 
финансова помощ.

� да

Подпис Дата
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

III.

14.

15.

15.1.

IV.

1.
2.

І. В горната част на Заявлението за кандидатстване впишете наименованието на Вашия проект.

    ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма

за попълване на Заявлението за кандидатстване

Попълват се данните от позволителното за плаване на риболовния кораб.

Инструкция

Вписва ЕИК.

В част В се попълва следната информация за премията, за която кандидатствате:

В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване общи 
документи, като: 

Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава 

В част Б се попълва следната информация за проектите:

Отбележете сектора и дейност, за които кандидатствате

Документът е задължителен.

Посочва се  размерът на премията, за която кандидатствате, изчислена съгласно Приложение № 2, в 
лева.

Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за 
обособена част от него.

Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.

Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт.

Попълва се например - управител, директор и др.

Попълват се данните от личната карта на законния представител на кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да 
предостави заверено копие от личната карта на законния представител на кандидата за 
сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта.

Посочва се размерът на безвъзмездната финансова помощ в лева и изчислена в проценти.

Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.

Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на кандидата.
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава 
лично от кандидата

Заявлението за кандидатстване се подписва и подпечатва в присъствието на служител на ИАРА, 
като при подписването се поставя и дата.

В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.

В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша 
преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи следва да 
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата.  

Документът е задължителен. 

Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03. 
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 02, Дейност 3 и Сектор 03. 
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.

Документът е задължителен. 
Документът е задължителен. 
Документът е задължителен. 

Документът е задължителен.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.

Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер. 

Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при 
подаване на Заявлението за кандидатстване.

Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
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§ 8. Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4  
към чл. 27, ал. 1

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане 
Мярка 1.1

Приложение 4 към Чл. 27, ал. 1

E-mail 

IBAN:                                                                            Банков код (BIC):

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)

Регистрацията на риболовния кораб                              Пристанище  град/село

Регистрационен номер на кораба:

Попълва се служебно:

Заявка №  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                     Печат:

Телефон:                                                        Факс:

Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ

Име:                                            Презиме: 

Фамилия:

                                     телефон                            факс                                           E-mail 

Информация за банковата сметка на бенефициента

Лична карта/паспорт №:                  издадена на:                  от:                ЕГН:

/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Проект №: от ИАРА:     

 Вид плащане:                      Компенсационно �                    

Банка:                                                                            Банков клон

Община                                                                              Област 

До
Държавен фонд "Земеделие"

УРН  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/            

Договор   №:   __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/ 

РРА-РА гр...................................

БУЛСТАТ №                                                  Седалище и адрес на управление:

Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане, е в размер на: ____________________________ лева.

Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/ 

Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация) 

Заявка за плащане 

МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Попълва се от упълномощено лице

Име на бенефициента / собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ

Отдел "Рибарство и аквакултура"

Постоянен адрес:

Име:                                             Презиме:                                       Фамилия:

Лична карта №:                           издадена на:                    от:                 ЕГН: 

Пълномощно №:                                     / дата:
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Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане 
Мярка 1.1

Приложение 4 към Чл. 27, ал. 1

�  Да

�  Да

�  Да
�  Да
�  Да

�  Да

�  Да �  Непр.

1 �  Да

2
�  Да

3
�  Да �  Непр.

4 �  Да �  Непр.

5
�  Да

6 �  Да

7 �  Да

8 �  Да

9
�  Да

10
�  Да

�  Да �  Непр.

1
�  Да

2
�  Да

�  Да �  Непр.

1
�  Да

2
�  Да �  Непр.

�  Да �  Непр.

1
�  Да

1 �  Да

2
�  Да

3 �  Да

4 �  Да

5
�  Да

Име на бенефициента                                                                                                                                                                                подпис и печат

Име на младши експерт/експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане                                                                                       подпис и печат

Име на с гл. експерт/експерт от РРА-РА, проверил Заявката за плащане                                                                                         подпис и печат

Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по мярката. 

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата Заявка за 
плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка, съфинансирана от ЕС.

В случай, че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от 
подпомагане по ЕФР за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година.  

                                          

Дейност 3: Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб.

Копие от договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване 
на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране по други национални и/или 
европейски програми (по образец).

Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми към момента на 
кандидатстване. 

 Копие от лиценза на компанията, даваща право да извършва дейности, свързани с разкомплектоване и 
скрапиране на кораби

Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов

Протокол от собственика на риболовния кораб за демонтиране на всички риболовни уреди на борда.

МЯРКА 1.1 - Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

Сектор 01- Нарязване на риболовния кораб за скрап 

Б. Специфични документи:

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на Заявка за плащане, 
идентична с тази, посочена в договора.

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват кратки данни за 
успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Дейност 2:   Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей

Допустими сектори:

Дейност 1:   Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма

Копие от документ за самоличност на бенефициента.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай, че документите не се подават лично от бенефициента. 

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на кандидатстване. 

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна отговорност, съгласно 
разпоредбите на действащото национално законодателство. 

Копие от документ, доказващ прехвърлянето на собствеността на риболовния кораб. 

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни. 

Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ "Земеделие". 

A. Общи документи:

В. Декларации:

 Сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове 

 Сектор 01 - Нарязване  на риболовния кораб за скрап    

Сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов

Документ за собственост на риболовния кораб към момента на кандидатстване. 

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната 
Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца, 
предхождащ датата на кандидастване.

Документ, удостоверяващ заличаването на кораба от Регистъра на риболовните кораби.

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

Дейност 3:   Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция 

по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 10. За проектни предложения, постъпили в периода 20 януари – 20 март 2011 г., се прилагат 

§ 1 – § 8.
Министър: М. Найденов

2831
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ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 2 от 2004 г. за условията и реда за 
провеждане на изпита за адвокати и младши 
адвокати (обн., ДВ, бр. 99 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 39 от 2005 г.; попр., бр. 41 от 2005 г.; 

изм. и доп., бр. 62 от 2008 г.)

§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изпитът се провежда ежегодно 

в две сесии – пролетна и есенна.
(2) Пролетната сесия се провежда в опреде-

лени от Висшия адвокатски съвет дни в периода 
от 10 май до 30 юни на текущата година.

(3) Есенната сесия се провежда в определени 
от Висшия адвокатски съвет дни в периода от 
10 октомври до 30 ноември на текущата година.“

§ 2. В чл. 9, ал. 3 думите „изпитната сесия 
през юни“ се заменят с думите „пролетната 
изпитна сесия“, а думите „изпитната сесия 
през ноември“ се заменят с думите „есенната 
изпитна сесия“, като навсякъде числото „30“ 
се заменя с числото „15“.

§ 3. В чл. 10, ал. 1 думите „не по-късно от 
7 май за изпитната сесия през юни и не по-
късно от 7 октомври за изпитната сесия през 
ноември“ се заменят с думите „не по-късно 
от 20 април за пролетната изпитна сесия и 
не по-късно от 20 септември за есенната из-
питна сесия“.

§ 4. В чл. 11, ал. 1 думите „15 май за из-
питната сесия през юни“ се заменят с думите 
„30 април за пролетната изпитна сесия“, а 
думите „15 октомври за изпитната сесия през 
ноември“ се заменят с думите „30 септември 
за есенната изпитна сесия“.

§ 5. В чл. 12, ал. 7 думите „70 %“ се заменят 
с думите „80 %“.

§ 6. В чл. 13, ал. 5 думата „три“ се заменя 
с думата „четири“.

Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата е приета от Висшия адво-

катски съвет на 25.02.2011 г. и се издава на 
основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 8, 
ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Председател: Д. Доковска
2896
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-47-18 
от 13 октомври 2010 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка 
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 от Правил-
ника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи от Областна 
дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и Заповед 
№ РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра на 
земеделието и храните нареждам да се преработи 
частично влезлият в сила план за земеразделяне 
за землището на с. Виноградец, община Септем-
ври, област Пазарджик, за имоти с № 000480, 
000765 и 252100 с обща площ на преработката 
2,681 дка.

Заповедта да се доведе до знанието на директора 
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, 
и началника на Общинска служба по земеде-
лие – гр. Септември, за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта въз-
лагам на главния директор на Главна дирекция 
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

За министър: Св. Боянова
2836

ЗАПОВЕД № РД-47-19 
от 23 ноември 2010 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка 
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 1 от Правил-
ника за прилагане на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи от Областна 
дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и Заповед 
№ РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра на 
земеделието и храните нареждам да се преработи 
частично влезлият в сила план за земеразделяне 
за землището на с. Старосел, община Хисаря, 
област Пловдив, за имоти с № 106001, 000644, 
299002 и 299003 с обща площ на преработката 
1,972 дка.

Заповедта да се доведе до знанието на директора 
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, 
и началника на Общинска служба по земеде-
лие – гр. Хисаря, за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта въз-
лагам на главния директор на Главна дирекция 
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

За министър: Св. Боянова
2837

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-9 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 
закриване на частни детски градини и училища 
и във връзка с молба от лицето, получило раз-
решение за откриване на Частен професионален 
колеж по социални дейности и сигурност – Русе, 
изменям Заповед № РД-14-41 от 26.05.2009 г. (ДВ, 
бр. 45 от 2009 г.), изменена и допълнена със За-
повед № РД-14-58 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 
2010 г.), както следва:

Изречението „Училището се управлява и 
представлява от Стоян Петров Събев“ се заменя 
с „Училището се управлява и представлява от 
Цонка Стайкова Иванова“. 

Министър: С. Игнатов
2783

ЗАПОВЕД № РД-14-10 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 
закриване на частни детски градини и училища 
и във връзка с молба от лицето, получило раз-
решение за откриване на Частно средно общоо-
бразователно училище „ЕСПА“ – София, изменям 
Заповед № РД-14-126 от 2.08.1994 г. (ДВ, бр. 65 
от 1994 г.), изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-14-66 от 26.06.1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), 
както следва:

Думите „ЕТ „Елена Немцова – ЕСПА“ се 
заменят с думите „ЕСПА – 2002“ – ЕООД“.

Министър: С. Игнатов
2784

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 79 
от 26 януари 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната админи-
страция, решение на Комисията за защита на 
потребителите, прието с протокол № 2 от засе-
дание, проведено на 17.01.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 
от Закона за защита на потребителите, Наред-
бата за условията и реда за изтегляне от пазара, 
изземване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния 
кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 14682 
т. 3.1.3 – „Когато се допускат връзки, те трябва 
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да бъдат прикрепени за облеклото, например с 
използване на тунел поне в една точка, разполо-
жена на равно разстояние от изходните точки“, 
т. 3.4.1 – „Свободните краища на връзките в 
областта на талията трябва да се показват най-
много 140 mm от всеки край, когато облеклото е 
отворено в своята най-широка част, поставено в 
хоризонтално положение“, и предвид, че предлага-
ният на пазара детски панталон, търговска марка 
B & Q kids, No BQ-1070, състав 93 % памук и 7 % 
еластан, със сатенена пристягаща връзка в облас-
тта на талията, на лицевата страна има надпис 
от мъниста: Doll, не съответства на изиск ванията 
на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и т. 3.4.1, тъй като 
връзката в областта на талията не е прикрепена 
към облеклото в поне една точка, разположена на 
равно разстояние от изходните точки, измерената 
дължина на свободните краища на връзката в 
областта на талията е над допустимите 140 mm, 
поради което съществува риск от наранявания 
и се счита за опасна за потребителите (малки 
деца), нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на детски пан-
талон, търговска марка B & Q kids, No BQ-1070, 
състав 93 % памук и 7 % еластан, със сатенена 
пристягаща връзка в областта на талията, на ли-
цевата страна има надпис от мъниста: Doll, като 
стока, представляваща сериозен риск и опасност 
за здравето на потребителите (малки деца). 

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаната в 
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе-
дателя на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
2891

ЗАПОВЕД № 97 
от 4 февруари 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната администра-
ция, решение на Комисията за защита на потре-
бителите, прието с протокол № 3 от заседание, 

проведено на 24.01.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във 
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за 
защита на потребителите, Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки във връзка 
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, 
чл. 3, ал. 1 от Наредбата за стоките, имитиращи 
храни, Сертификат за инспекция № 11/2112 от 
28.12.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, 
удостоверяващ, че детски гумички за триене 
„Mikro“, арт. № 0551, баркод 6925336991737, разно-
цветни (цветове оранжев, розов, зелен, кафяв) с 
формата на бонбон, завит в хартия, не отговарят 
на изискванията на БДС EN 71-1, т. 8.2 „Цилиндър 
за малки части“ и влизат в цилиндъра за малки 
части, поради което представляват потенциална 
опасност за здравето на деца под 7 г., тъй като при 
попадане в устата на детето може за предизвика 
задушаване или задавяне, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на детски 
гумички за триене „Mikro“, арт. № 0551, баркод 
6925336991737, разноцветни (цветове оранжев, 
розов, зелен, кафяв) с формата на бонбон, завит 
в хартия, страна на произход – Турция, представ-
ляващи сериозен риск и опасност за здравето на 
потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
2785

ЗАПОВЕД № 128 
от 14 февруари 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната админи-
страция, решение на Комисията за защита на 
потребителите, прието с протокол № 5 от заседа-
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ние, проведено на 03.02.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от 
Закона за защита на потребителите, Наредбата за 
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване 
от потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс, протокол 
от изпитване № 2293 от 04.01.2011 г., издаден от 
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат 
за инспекция № 10/0002 от 07.01.2011 г., издаден 
от „Булгарконтрола“ – АД, Плевен, удостове-
ряващи, че предлаганият за продажба аксесоар 
за коса – детска диадема, без търговска марка, 
изработена от пластмаса, от вътрешната страна е 
снабдена с остри зъбци, от външната страна има 
пластмасова украса – 2 бр. цветчета и панделка, 
върху която има котенце и две топчета, прикрепени 
с ластични връзки, страна на произход: Китай 
(видно от етикета), не съответства на изисква-
нията за безопасност съгласно БДС EN 71-1 по 
показатели: т. 8.12 „Острота на върхове“ и т. 8.2 
„Цилиндър за малки части“, поради това, че е 
установено наличие на остри върхове, което може 
да доведе до нараняване на главата при малки 
деца, и лесно отделящи се елементи – цветчета, 
които при евентуално поглъщане могат да пре-
дизвикат задавяне и задушаване, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на аксесоар 
за коса – детска диадема, без търговска марка, 
изработена от пластмаса, от вътрешната страна е 
снабдена с остри зъбци, от външната страна има 
пластмасова украса – 2 бр. цветчета и панделка, 
върху която има котенце и две топчета, прикрепени 
с ластични връзки, страна на произход: Китай 
(видно от етикета), представляваща сериозен 
риск и опасност за здравето на потребителите 
(малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаната в 
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе-
дателя на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
2892

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 145-ИП 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за фи-
нансов надзор (ЗКФН) и чл. 13, ал. 1 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) 
Комисията за финансов надзор, издава лиценз 
на „Аларик Секюритис“ – ООД (в процес на 
учредяване), със седалище София и адрес на 
управление ул. Екзарх Йосиф 7, ап. 7, за извърш-
ване на дейност като инвестиционен посредник 
в рамките на Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство, както следва:

инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, 
ал. 2, т. 1 и 5 ЗПФИ, както следва: 

– приемане и предаване на нареждания във 
връзка с един или повече финансови инструмента, 
включително посредничество за сключване на 
сделки с финансови инструменти, без държане 
на пари и финансови инструменти на клиенти;

– предоставяне на инвестиционни консултации 
на клиенти;

допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 3 и 5 
ЗПФИ, както следва:

– консултации на дружества относно капи-
таловата структура, промишлената стратегия и 
свързани с това въпроси, както и консултации 
и услуги, свързани със сливания и покупка на 
предприятия;

– инвестиционни изследвания и финансови 
анализи или други форми на общи препоръки, 
свързани със сделки с финансови инструменти.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението 
може да бъде обжалвано пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от съобщаването 
му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: Ст. Мавродиев
2834

РЕШЕНИЕ № 147-ОЗ 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка 
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за 
финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса 
за застраховането Комисията за финансов надзор 
издава на ЗД „Бул Инс“ – АД, ЕИК 831830482, 
със седалище и адрес на управление София, 
район „Триадица“, ул. Лавеле 19, допълнителен 
лиценз по т. 5 от раздел ІІ от приложение № 1 
към Кодекса за застраховането – Застраховка 
„Летателни апарати“, и по т. 11 от раздел ІІ на 
приложение № 1 към Кодекса за застрахова-
нето – Застраховка „Гражданска отговорност, 
свързана с притежаването и използването на 
летателни апарати“.

Решението може да се обжалва пред Върховния 
административен съд на Република България в 
14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Ст. Мавродиев
2835
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ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 552 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете 
и конкурсите и Решение № 402 от 23.02.2010 г. 
Общинският съвет – гр. Айтос, реши:

1. Утвърждава приватизационната оценка в 
размер 371 630,90 лв. без ДДС за продажба на 
обект: общински нежилищен имот, обект: кафе 
„Еделвайс“, ул. Цар Освободител 15, Айтос, за 
начална тръжна цена.

2. Да се проведе публичен търг с явно над-
даване на 31-ия ден след датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“, а ако този 
ден е неприсъствен – на първия следващ работен 
ден, в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 
3, от 10 ч. за продажбата на обект: общински 
нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс“, ул. 
Цар Освободител 15, Айтос.

3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от 
началната тръжна цена по т. 1.

4. Депозитът за участие е парична вноска 
37 163 лв. и се превежда до последния работен 
ден, предхождащ търга, по банкова сметка BG 
07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц Бълга-
рия“ – АД, клон Бургас.

5. Тръжната документация на цена 500 лв. без 
ДДС, внесени в касата на общината, се получава 
в Центъра за услуги и информация на гражданите 
на общината до два работни дни преди датата 
на търга.

6. Подаването на документи за участие се 
извършва до последния работен ден, предхождащ 
търга, в Центъра за услуги и информация на 
гражданите на общината.

7. Начин на плащане – достигнатата при търга 
цена се заплаща еднократно в левове в деня на 
сключване на договора.

8. Утвърждава тръжната доументация за про-
веждане на търга.

9. Оглед може да се извършва всеки работен 
ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на 
търга, след предварителна заявка и представен 
платежен документ за закупена тръжна доку-
ментация.

10. Възлага на кмета на общината да извърши 
всички последващи действия по процедурата за 
приватизация съгласно Наредбата за търговете 
и конкурсите и да сключи приватизационния 
договор със спечелилия търга участник.

Председател: З. Али
2786

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 745 
от 17 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал-
чик, одобрява ПУП – план за застрояване за 

ПИ № 78639.23.106 по кадастралната карта на 
с. Църква, община Балчик, заедно с предвиде-
ния начин на застрояване и отреждане за „Жм“ 
(жилищни нужди). 

Председател: Ст. Павлов
2789

РЕШЕНИЕ № 746 
от 17 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал-
чик, одобрява ПУП – план за застрояване на 
ПИ № 39459.15.42 по кадастралната карта на 
с. Кранево, община Балчик, заедно с предвиде-
ния начин на застрояване и отреждане за „Жм“ 
(жилищен нужди).

Председател: Ст. Павлов
2790

ОБЩИНА БАНСКО

РЕШЕНИЕ № 843 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с 
вх. № ОС-01-678 от 29.12.2010 г. от Петър Баря-
ков – заместващ кмет на Община Банско съгласно 
Заповед № 09-355 от 22.11.2010 г., Общинският 
съвет – гр. Банско, одобрява подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
за ул. Гоце Делчев в гр. Банско, община Банско, 
област Благоевград. На основание чл. 215, ал. 4 
ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ решението подлежи на обжал-
ване чрез Община Банско до Административния 
съд – Благоевград.

Председател: Вл. Колчагов
2849

ЗАПОВЕД № 03-13 
от 28 февруари 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 16, 
ал. 1 ЗУТ, Заповед № 01-201 от 14.06.2005 г. и За-
повед № КД-14-01-198 от 3.06.2010 г. за допълване 
на КП на гр. Банско с оглед задоволяване на 
важни обществени интереси, които не могат да 
бъдат задоволени по друг начин, и изграждането 
на улица – публична общинска собственост, в 
гр. Банско, нареждам:

1. Да бъде извършено отчуждаване на имот с 
идентификатор 02676.501.6321 по КК на гр. Банско, 
част от имот със стар идентификатор пл. № 3389 
в кв. 239А по плана на гр. Банско, попадащ в 
нереализирана улица – публична общинска соб-
ственост, от о.т. 824а, 823в, 823б, 823а. Имотът е 
с площ 445 кв.м. 

2. Имот с идентификатор 02676.501.6321 по КК 
на гр. Банско с площ 445 кв.м, част от имот със 
стар идентификатор пл. № 3389 в кв. 239А, попадащ 
в нереализирана улица – публична общинска соб-
ственост, о.т. 824а, 823в, 823б, 823а, е собственост 
на н-ци на Веселин Александров Зехтинджиев 
(б.ж. на гр. Банско) съгласно решение № 842Г от 
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24.07.2006 г., издаден от ОСЗГ – Банско, удостове-
рения за наследници № 39-00-1650 от 9.09.2010 г., 
№ 002861 от 13.09.2010 г., при следните квоти:

1) Мария Веселинова Чучулайна, притежаваща 
1/2 идеални части;

2) Снежана Борисова Зехтинджиева, прите-
жаваща 1/6 идеални части;

3) Веселин Александров Зехтинджиев, прите-
жаващ 1/6 идеални части;

4) Райна Александрова Симонска, притежа-
ваща 1/6 идеални части.

3. Пазарната стойност на отчуждавания имот 
по т. 1 с площ 445 кв.м е определена от лицензи-
ран оценител – Хенрих Михайлов (лиценз № 9189 
от 8.11.2000 г.). Същата възлиза на 36 140 лв. и 
е определена за обезщетение на собствениците 
на имот с идентификатор № 02676.501.6321, част 
от имот със стар идентификатор пл. № 3389 в 
кв. 239А по плана на гр. Банско. Средствата са 
осигурени от собствени приходи и разходът е 
одобрен с решение № 814 по протокол № 39 от 
22.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Банско. 

4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Об-
щина Банско да организира изплащането на 
обезщетението, посочено в т. 3, на собствениците 
на имот с идентификатор 02676.501.6321, част от 
имот със стар идентификатор пл. № 3389 в кв. 
239А по плана на гр. Банско с площ 445 кв.м, 
както следва:

1) Мария Веселинова Чучулайна, притежаваща 
1/2 идеални части;

2) Снежана Борисова Зехтинджиева, прите-
жаваща 1/6 идеални части;

3) Веселин Александров Зехтинджиев, прите-
жаващ 1/6 идеални части;

4) Райна Александрова Симонска, притежа-
ваща 1/6 идеални части.

5. Изплащането на обезщетението на собстве-
ниците на отчуждавания поземлен имот с иден-
тификатор № 02676.501.6321, стар идентификатор 
пл. № 3389 в кв. 239А по плана на гр. Банско, да 
започне в 7-дневен срок от влизане на заповедта 
в сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
клон Банско, като Община Банско представи 
допълнителен списък с имената на правоимащи-
те, които не са обжалвали заповедта. Ако има 
съдебно решение, изплащането започва от датата, 
определена в него.

6. В случай че възникне спор между няколко 
лица за правото върху дължимата сума или за 
права върху отчуждавания имот, обезщетението 
се внася в търговската банка по сметка на общи-
ната. В този случай банката изплаща сумата на 
лицето, което установи правата си по съдебен ред.

7. Заповедта подлежи на обжалване пред 
административния съд по местонахождението в 
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен 
весник“.

Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на 
Община Банско.

Кмет: Ал. Краваров
2787

ЗАПОВЕД № 03-14 
от 28 февруари 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 16, 
ал. 1 ЗУТ, Заповед № 01-204 от 14.06.2005 г. и За-
повед № КД-14-01-198 от 3.06.2010 г. за допълване 
на КП на гр. Банско с оглед задоволяване на 
важни обществени интереси, които не могат да 
бъдат задоволени по друг начин, и изграждането 
на улица – публична общинска собственост, в 
гр. Банско, нареждам:

1. Да бъде извършено отчуждаване на имот с 
идентификатор 02676.501.6322 по КК на гр. Банско, 
част от имот със стар идентификатор пл. № 3387 
в кв. 239А по плана на гр. Банско, попадащ в 
нереализирана улица – публична общинска соб-
ственост, от о.т. 824а, 823в, 823б, 823а. Имотът е 
с площ 406 кв.м. 

2. Имот с идентификатор 02676.501.6322 по 
КК на гр. Банско с площ 406 кв.м, част от имот 
със стар идентификатор пл. № 3387 в кв. 239А, 
попадащ в нереализирана улица – публична об-
щинска собственост, о.т. 824а, 823в, 823б, 823а, е 
собственост на н-ци на Методи Николов Малчов 
(б.ж. на гр. Банско) съгласно решение № 1358 от 
24.07.2006 г., издаден от ОСЗГ – Банско, удостове-
рения за наследници № 39-00-1644 от 9.09.2010 г., 
№ 000327 от 14.02.2011 г., при следните квоти:

1) Милана Димитрова Малчова, притежаваща 
1/4 идеални части;

2) Райна Методиева Шаматова, притежаваща 
1/4 идеални части;

3) Йордана Методиева Тодева, притежаваща 
1/4 идеални части;

4) Владимир Костадинов Христов, притежаващ 
1/4 идеални части.

3. Пазарната стойност на отчуждавания имот 
по т. 1 с площ 406 кв.м е определена от лицензи-
ран оценител – Хенрих Михайлов (лиценз № 9189 
от 8.11.2000 г.). Същата възлиза на 32 970 лв. и 
е определена за обезщетение на собствениците 
на имот с идентификатор № 02676.501.6322, част 
от имот със стар идентификатор пл. № 3387 в 
кв. 239А по плана на гр. Банско. Средствата са 
осигурени от собствени приходи и разходът е 
одобрен с Решение № 815 по протокол № 39 от 
22.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Банско. 

4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Об-
щина Банско да организира изплащането на 
обезщетението, посочено в т. 3, на собствениците 
на имот с идентификатор 02676.501.6322, част от 
имот със стар идентификатор пл. № 3387 в кв. 
239А по плана на гр. Банско с площ 406 кв.м, 
както следва:

1) Милана Димитрова Малчова, притежаваща 
1/4 идеални части;

2) Райна Методиева Шаматова, притежаваща 
1/4 идеални части;

3) Йордана Методиева Тодева, притежаваща 
1/4 идеални части;

4) Владимир Костадинов Христов, притежаващ 
1/4 идеални части.

5. Изплащането на обезщетението на собстве-
ниците на отчуждавания поземлен имот с иден-
тификатор № 02676.501.6322, стар идентификатор 
пл. № 3387 в кв. 239А по плана на гр. Банско, да 
започне в 7-дневен срок от влизане на заповедта 
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в сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
клон Банско, като Община Банско представи 
допълнителен списък с имената на правоимащи-
те, които не са обжалвали заповедта. Ако има 
съдебно решение, изплащането започва от датата, 
определена в него.

6. В случай че възникне спор между няколко 
лица за правото върху дължимата сума или за 
права върху отчуждавания имот, обезщетението 
се внася в търговската банка по сметка на общи-
ната. В този случай банката изплаща сумата на 
лицето, което установи правата си по съдебен ред.

7. Заповедта подлежи на обжалване пред 
административния съд по местонахождението в 
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен 
вестник“.

Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на 
Община Банско.

Кмет: Ал. Краваров
2788

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

РЕШЕНИЕ № 411 
от 10 февруари 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, 
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА Общинският съ-
вет – гр. Белослав, реши: 

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: 
„Частично канализационно отклонение в земли-
щето на с. Езерово, област Варна, засягащо имоти 
№ 35087, 35089, 350090, 35091, 35133, 36007, 36008, 
36015, 36115, 36118, 40016 в местност Пътека тала 
и имот № 27 в местност До село.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Белослав пред Административния 
съд – Варна.

Председател: Ив. Сърмов
2750

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 428 
от 17 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
и Решение № 11 по протокол № 2 от 3.02.2011 г. на 
ОбЕС по УТ при Община Брезник Общинският 
съвет – гр. Брезник, реши:

Одобрява проекта за ПУП – ПП (парцеларен 
план) за сервитутите на ветрогенератори съгласно 
ПУП – ПЗ на ПИ 032003 и ПИ 032006 по КВС 
на землището на с. Арзан, община Брезник, одо-
брен със Заповед № 276 от 8.06.2006 г. Проектът 
за ПУП – ПП е изработен с цел да се задоволят 
изискванията на Наредба № 16 от 2004 г. за сер-
витутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 88 
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2008 г.) според 
червените прекъснати линии, очертаващи кръг 
с диаметьр 92 м (R – 46 м) и черните линии, 
цифри и надписи в графичната част на проекта.

Председател: Ив. Ставрев
2751

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1215 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 
чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата 
за търговете и конкурсите и решение № 1184 
от 20.01.2011 г. Общинският съвет – гр. Велико 
Търново, реши:

1. Приема начални цени за продажба на общин-
ски нежилищни имоти, както следва: незастроен 
поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по 
КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 312 
кв.м, за който имот е отреден УПИ ІІ – „За об-
ществено обслужване“ от кв. 329-А по ПУП – ПР 
на гр. Велико Търново, с административен адрес 
Велико Търново, ул. Христо Иванов – Войвода-
та – 49 790 лв. (без ДДС); незастроен поземлен 
имот с идентификатор № 10447.501.4 по КККР на 
гр. Велико Търново, целият с площ 6158 кв.м, за 
който имот е отреден УПИ І – „За производстве-
ни и складови дейности“ от кв. 2 по ПУП – ПР 
на гр. Велико Търново, Западна промишлена 
зона – 228 230 лв. (без ДДС); незастроен поземлен 
имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР 
на гр. Велико Търново, целият с площ 3449 
кв.м, за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За 
обслужващи и производствени дейности“ от кв. 
4 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна 
промишлена зона – 134 410 лв. (без ДДС).

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат 
търгове с явно наддаване със стъпка, както следва: 
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор 
№ 10447.511.632 по КККР на гр. Велико Търново, 
целият с площ 312 кв.м, за който имот е отреден 
УПИ ІІ – „За обществено обслужване“ от кв. 
329-А по ПУП – ПР на гр. Велико Търново с ад-
министративен адрес Велико Търново, ул. Христо 
Иванов – Войводата“ – 4900 лв.; за „Незастроен 
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4 
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 
6158 кв.м, за който имот е отреден УПИ І – „За 
производствени и складови дейности“ от кв. 2 
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна 
промишлена зона – 22 800 лв.“; за „Незастроен 
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 
3449 кв.м, за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За 
обслужващи и производствени дейности“ от кв. 
4 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна 
промишлена зона“ – 13 400 лв.

3. Търговете да се проведат при следните 
условия: дата на търга – 21 дни след датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“; 
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата 
зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и 
договори за продажба на посочените обекти. 
Определя цена за продажба на комплект тръжна 
документация за отделен обект в размер 300 лв. 
(с ДДС), която се заплаща по сметка № BG93 
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция 
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. 
Тръжната док умен таци я с е пол у чава от 
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Общинската агенция за приватизация – стая 419 
на общината, след представяне в агенцията на 
документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандида-
тите внасят депозит както следва: за незастроен 
поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 
по КККР на гр. Велико Търново, целият с 
площ 312 кв.м, за който имот е отреден УПИ 
ІІ – „За обществено обслужване“ от кв. 329-А 
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, с адми-
нистративен адрес Велико Търново, ул. Христо 
Иванов – Войводата – 15 000 лв.; за незастроен 
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4 
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 
6158 кв.м, за който имот е отреден УПИ І – „За 
производствени и складови дейности“ от кв. 2 
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна 
промишлена зона – 68 500 лв.; за незастроен по-
землен имот с идентификатор № 10447.501.173 по 
КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 3449 
кв.м, за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За 
обслужващи и производствени дейности“ от кв. 
4 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна 
промишлена зона – 40 400 лв. 

Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед-
ния работен ден, предхождащ датата на търга, 
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на 
Общинската агенция за приватизация при „Об-
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC 
код SOMBBGSF.

6. Заплащането на договорените цени и сключ-
ването на договори за продажба да се извърши 
в 30-дневен срок от датата на решението за оп-
ределяне на купувач. Дължимата сума заедно с 
начисления ДДС и представляваща разликата 
между договорената цена и внесения депозит да 
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB 
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за 
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон 
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични 
платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация – до 
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за 
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ 
датата на търга. Срок за подаване на документи за 
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ 
датата на търга, в стая 419 на общината.

8. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да организира приватизационните сделки за 
обектите по установения от закона ред и взетите 
решения от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторни тър-
гове за непродадените обекти да се проведат 14 
дни след датата на съответния търг при същите 
условия. 

10. В случай на неявяване на купувачи и 
за обявените повторни търгове да се проведат 
последващи поредни търгове на 28-ия ден след 
обявената датата за съответния повторен търг 
при условията на решението.

Председател: Ал. Чокойски
2791

РЕШЕНИЕ № 1216 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, 
чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търго-
вете и конкурсите и Решение № 1185 от 20.01.2011 г. 
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

1. Приема начални цени за продажба на об-
щински нежилищни имоти в с. Русаля, както 
следва: за УПИ І от кв. 30, целият с площ 6450 
кв.м, заедно с построени в него eдноетажна сграда 
(бивше училище) с РЗП 586 кв.м и едноетажна 
сграда (пристройка) със ЗП 34 кв.м – 43 570 лв. 
(без ДДС); за застроен УПИ І от кв. 67, целият 
с площ 7100 кв.м, заедно с построена в него 
едноетажна сграда (бивше училище) с РЗП 
810 кв.м – 48 320 лв. (без ДДС). 

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат 
търгове с явно наддаване, със стъпка, както 
следва: за застроен УПИ І от кв. 30, заедно 
с построени в него сгради (бивше училище и 
пристройка) – 4350 лв.; за застроен УПИ І от 
кв. 67, заедно с построена в него сграда (бивше 
училище) – 4800 лв.

3. Търговете да се проведат при следните 
условия: дата на търга – 28 дни след датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“; 
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата 
зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и до-
говори за продажба на посочените обекти. Оп-
ределя цена за продажба на комплект тръжна 
документация за отделен обект в размер 300 лв. 
(с ДДС), която се заплаща по сметка № BG93 
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция 
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Тръж-
ната документация се получава от Общинската 
агенция за приватизация – стая 419 на общината, 
след представяне в агенцията на документ за 
извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите 
внасят депозит, както следва: за застроен УПИ 
І от кв. 30, заедно с построени в него сгради 
(бивше училище и пристройка) – 13 000 лв., за 
застроен УПИ І от кв. 67, заедно с построена в 
него сграда (бивше училище) – 14 400 лв.

Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед-
ния работен ден, предхождащ датата на търга, 
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на 
Общинската агенция за приватизация при „Об-
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC 
код SOMBBGSF. 

6. Заплащането на договорените цени и сключ-
ването на договори за продажба да се извърши 
в 30-дневен срок от датата на решението за 
определяне на купувач. Дължимата сума заедно 
с начисления ДДС и представляваща разлика 
между договорената цена и внесения депозит да 
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB 
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за 
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон 
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични 
платежни средства не се приемат.
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7. Закупуване на тръжна документация – до 
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за 
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ 
датата на търга. Срок за подаване на документи за 
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ 
датата на търга, в стая 419 на общината .

8. Възлага на Общинската агенция за привати-
зация да организира приватизационните сделки за 
обектите по установения от закона ред и взетите 
решения от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторни тър-
гове за непродадените обекти да се проведат 14 
дни след датата на съответния търг при същите 
условия. 

10. В случай на неявяване на купувачи и 
за обявените повторни търгове да се проведат 
последващи поредни търгове на 28-ия ден след 
обявената датата за съответния повторен търг 
при условията на решението.

Председател: Ал. Чокойски
2792

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 789 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 във 
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, 
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 20 от 2009 г. на 
ОЕСУТ, т. 14, Общинският съвет – гр. Костин-
брод, одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за 
гробищен парк за имот 392070 от кв. Шияковци, 
гр. Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред 
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов
2850

РЕШЕНИЕ № 790 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 във 
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, 
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 16 от 2009 г. на 
ОЕСУТ, т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, 
одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за 
гробищен парк за имот 616189, местност Лозето, 
гр. Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред 
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов
2851

РЕШЕНИЕ № 791 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 11 във 
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, 
т. 5 ЗУТ и протокол № 2/2011 г. на ОЕСУТ, т. 6, 
Общинският съвет – гр. Костинброд,  одобрява 
изменение на ОУП (общ устройствен план) на 
гр. Костинброд поради констатирани явни фак-
тически грешки, както следва:

– ПИ 066250 отпада обозначението за ПСОВ, 
което се отнася за съседния 066263;

– в масив 404 ПИ 81,82,83,84,85 от оврази в 
смесена-жилищна и озеленяване;

– ПИ 075018 от озеленяване в ниско жилищно 
застрояване;

– ПИ 507010 и 507011 от озеленяване в ниско 
жилищно застрояване;

– ПИ 037030 от обработваеми земи в ниско 
жилищно застрояване;

– ПИ 050100 от обработваеми земи в ниско 
жилищно застрояване;

– ПИ 043085 и 043086 от обработваеми земи 
в предимно промишлени дейности;

– ПИ 029011 от обработваеми земи в предимно 
промишлени дейности.

Председател: В. Михайлов
2852

РЕШЕНИЕ № 792 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ 
и протокол № 23 от 15.09.2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, 
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява 
проект за ПП (парцеларен план) за елементи 
на техническата инфраструктура за уличен во-
допровод до поземлени имоти № 322, 323, 324, 
325 – кв. 4, с. Голяновци, по полски път 003015, 
община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред 
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов
2853

РЕШЕНИЕ № 793 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ 
и протокол № 23 от 15.09.2010 г. на ОЕСУТ, т. 10, 
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява 
проект за ПП (парцеларен план) за елементи 
на техническата инфраструктура за електроза-
хранване до поземлен имот ПИ 068017 местност 
Опицветски път, преминаващ през поземлени 
имоти 000504 – полски път, 000502 – полски път, 
с. Петърч, община Костинброд.

Решението може да бъде обжалвано пред 
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов
2854

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

РЕШЕНИЕ № 397 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 1 
от 5.01.2011 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията при Община Летница 
Общинският съвет – гр. Летница, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за техни-
ческа инфраструктура, за трасе на ел. кабелно 
захранване на поземлени имоти 43476.93.75, 
43476.93.77, 43476.93.78, 43476.93.79, 43476.93.80 и 
43476.93.81, УПИ І, ІІ, ІІІ и ІV, кв. 280, местност 
Копака, гр. Летница, на обект „Фотоволтаичен 
парк“ с възложител „Солар парк“ – ЕООД, Ловеч.

Председател: Д. Захариева
2879

РЕШЕНИЕ № 398 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 1 
от 5.01.2011 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията при Община Летница 
Общинският съвет – гр. Летница, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за техни-
ческа инфраструктура, за трасе на ел. кабелно 
захранване на поземлен имот 43476.279.2, УПИ 
ІІ, кв. 279, местност Копака, гр. Летница, на 
обект „Фотоволтаичен парк“ с възложител 
„Фриштрейд“ – ЕООД, Пловдив.

Председател: Д. Захариева
2880

РЕШЕНИЕ № 399 
от 25 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 1 
от 5.01.2011 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията при Община Летница 
Общинският съвет – гр. Летница, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за техни-
ческа инфраструктура, за трасе на ел. кабелно 
захранване на поземлени имоти 43476.279.3 
и 43476.279.4, УПИ ІІІ и ІV, кв. 279, местност 
Копака, гр. Летница, на обект „Фотоволтаичен 
парк“ с възложител „Агриплам“ – ЕООД, с. Граф 
Игнатиево, община „Марица“.

Председател: Д. Захариева
2881

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 41 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал .1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 5, 
6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и кокурсите 
и мотивите на вносителя на предложението Об-
щинският съвет – гр. Пазарджик, реши:

1. Приема приложените към предложението на 
кмета на общината: анализ на правното състоя-
ние на „Пако“ – АД, Пазарджик, ЕИК 822103473, 
информационен меморандум и приватизационна 
оценка на притежавания от Община Пазарджик 
пакет акции в това дружество, включващ 33 
350 поименни акции с право на глас и 14 136 
привилегировани поименни акции, всяка от тях 
с номинал 1 лв., представляващи общо 23,74 % 
от капитала.

2. Дава съгласие да се продаде (приватизира) 
чрез публичен търг с явно наддаване прите-
жаваният от Община Пазарджик пакет акции 
в „Пако“ – АД, Пазарджик, ЕИК 822103473, 
включващ 33 350 поименни акции с право на 
глас и 14 136 привилегировани поименни акции, 
всяка от тях с номинал 1 лв., представляващи 
общо 23,74 % от капитала на дружеството, при 
следните условия:

2.1. Обект на търга – притежавания от Община 
Пазарджик пакет акции, включващ 33 350 пои-
менни акции с право на глас и 14 136 привилеги-
ровани поименни акции, всяка от тях с номинал 
1 лв., представляващи общо 23,74 % от капитала 
на „Пако“ – АД, Пазарджик, ЕИК 822103473.

2.2. Начална тръжна цена – 1 250 000 лв.
2.3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
2.4. Размер на депозита – 600 000 лв., като 

сумата трябва да постъпи в банковата сметка, 
посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч. 
на 32-рия ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“. Ако 
последният ден от срока е неприсъствен, срокът 
изтича на първия следващ присъствен ден.

2.5. Тръжната документация (включваща и 
информационния меморандум) се закупува на 
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги 
на гражданите на партерния етаж на сградата на 
общинската администрация – Пазарджик, бул. 
България 2, на цена 500 лв.

2.6. Срокът за закупуване на тръжната доку-
ментация е до 17 ч. на 15-ия ден от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“. 
Ако последният ден от срока е непресъствен, 
срокът изтича на първия следващ присъствен ден.

2.7. Срокът за подаване на предложения за 
участие в търга е до 17 ч. на 32-рия ден включи-
телно от датата на обнародването на решението 
в „Държавен вестник“. Ако последният ден от 
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия 
следващ присъствен ден. Предложенията се по-
дават в деловодството на общинския съвет на 
ет. 13 в сградата в Пазарджик, бул. България 2.

2.8. Срокът за оглед на активите на „Пако“ – АД, 
Пазарджик, е до 17 ч. на 32-рия ден включително 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът изтича на първия следващ 
присъствен ден.

2.9. Търгът ще се проведе в „Стъклена зала“, 
ет. 2, в сградата на общинската администра-
ция – Пазарджик, с начален час 11 ч., на 35-ия 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъст-
вен, търгът ще се проведе на първия следващ 
присъствен ден.

2.10. Предварителни квалификационни изис-
квания към участниците в търга няма.

3. Утвърждава тръжната документация.
4. Определя комисия за организирането и 

провеждането на търга в състав от 5 членове 
и определя възнаграждение за всеки член на 
комисията.

Председател: Г. Йорданов
2882
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1220 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, 
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският 
съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на 
недвижим имот: масивна четириетажна сгра-
да – общежитие на четири етажа и сутерен, със 
застроена площ 747,50 кв.м, външни стълбища 
със застроена площ 25,80 кв.м и котелно със 
съоръжения към него с площ 160,40 кв.м, или 
обща разгъната застроена площ 3923,70 кв.м, 
без построения трафопост с площ 48,20 кв.м (по 
акт за частна общинска собственост № 30595 от 
19.01.1996 г., имотът е с обща застроена площ 
4100 кв.м). Имотът е построен през 1983 г. в кв. 
2, ПИ ІІ по плана на с. Беглеж, община Плевен, 
при съседи: изток – физкултурна площадка на 
ОУ „Васил Левски“; запад – улица; север – река; 
юг – улица. Продава се с право на строеж. Към 
общежитието има движимо имущество. Имотът 
е описан в акт за частна общинска собственост 
№ 30595 от 19.01.1996 г., вписан в Агенцията по 
вписванията под № 72 от 12.06.2008 г., том 25, 
рег. № 9593.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имота по т. 1 по реда на На-
редбата за търговете и конкурсите при начална 
тръжна цена 278 640 лв. без ДДС и стъпка на 
наддаване 10 000 лв.

2.1. Определя депозит за участие в търга в 
размер 27 864 лв. и краен срок за внасянето му до 
16 ч. на 30-ия ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова 
сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се полу-
чава в Центъра за административно обслужване 
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу 
документ за платена такса в размер 150 лв. без 
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN: 
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF, 
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, 
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок 
до 25-ия ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се пода-
ват в запечатан непрозрачен плик с надписани 
наименованието на обекта и името на участника 
в Центъра за административно обслужване на 
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 33-ия 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на 
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат ще се 
обяви нов търг за продажба на имота при същите 
условия на това решение, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 63-тия 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на 
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до 
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато 
последният ден на срока е неприсъствен, този 
ден не се брои и срокът изтича в следващия след 
него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен 
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за 
провеждане на търга, след закупуване на тръжна 
документация и предварителна заявка в отдел 
„ОПКП“ при Община Плевен.

2.8. Достигнатата на публичния търг цена на 
оборудването в котелното и на движимото иму-
щество подлежи на облагане с ДДС на основание 
чл. 45, ал. 5, т. 2 ЗДДС.

3. Възлага на кмета на Община Плевен да 
утвърди тръжната документация за провеждане 
на публичния търг с явно наддаване и проекта 
на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на 
търга тръжната комисия да представи на кмета 
на Община Плевен протокола от търга. Възлага 
на кмета на общината в срок 3 работни дни след 
получаването на протокола от проведения търг да 
определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на Община Плевен да 
сключи договор за покупко-продажба със спе-
челилия търга.

Председател: Г. Спартански
2801

РЕШЕНИЕ № 1221 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСКвъв връзка с чл. 5, чл. 6, 
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският 
съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на 
недвижим имот: застроен урегулиран поземлен 
имот с площ 3110 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-547 
„За ветеринарна лечебница“, кв. 33 по плана на 
с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І и част 
от бивш УПИ ІV по стария план на селото, за-
едно с построените в него сгради: полумасивна 
сграда – ветеринарна лечебница с пет оборотни 
помещения, със застроена площ 156,24 кв.м, по-
строена през 1953 г., и полумасивна стопанска 
сграда (бивш скотовъден обор) със застроена 
площ 67,50 кв.м, построена през 1937 г., при 
граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК 
168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169; 
юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х, 
в размер 117 700 лв. без ДДС. Имотът е описан в 



СТР.  54  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 21

акт за частна общинска собственост № 35198 от 
11.06.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията 
под № 145 от 24.06.2008 г., том 27, рег. № 10336.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата 
за търговете и конкурсите при начална тръжна 
цена 117 700 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 
5000 лв.

2.1. Определя депозит за участие в търга в 
размер 11 770 лв. и краен срок за внасянето му до 
16 ч. на 33-тия ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова 
сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се полу-
чава в Центъра за административно обслужване 
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу 
документ за платена такса в размер 150 лв. без 
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN 
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в 
УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен 
ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от обнародва-
нето на решението в „Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се пода-
ват в запечатан непрозрачен плик с надписано 
наименованието на обекта и името на участника 
в Центъра за административно обслужване на 
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, 
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат ще се 
обяви нов търг за продажба на имота при същите 
условия на това решение, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването 
на това решение в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на това 
решение в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 
66-ия ден от обнародването на това решение в 
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община 
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до 
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато 
последният ден на срока е неприсъствен, този 
ден не се брои и срокът изтича в следващия след 
него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен 
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за 
провеждане на търга, след закупуване на тръжна 
документация и предварителна заявка в отдел 
„ОПКП“ при Община Плевен.

2.8. Достигнатата на публичния търг цена 
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 5, т. 1 ЗДДС.

3. Възлага на кмета на Община Плевен да 
утвърди тръжната документация за провеждане 
на публичния търг с явно наддаване и проекта 
на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на 
търга тръжната комисия да представи на кмета 
на Община Плевен протокола от търга. Възлага 

на кмета на общината в срок 3 работни дни след 
получаването на протокола от проведения търг да 
определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на Община Плевен да 
сключи договор за покупко-продажба със спе-
челилия търга.

Председател: Г. Спартански
2802

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ЗД-00-22 
от 23 февруари 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка 
с чл. 14в, ал. 1 от Закона за горите одобрявам 
ПУП – ПП по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен 
обект: „Трасе за ел. захранване на базова станция 
за мобилна комуникация „Юговско ханче“, пре-
минаващо през поземлени имоти № 99201.0.241; 
99201.19.25; 99201.19.186; 99201.61.9; 99201.61.10; 
99201.61.24 и 99201.19.101 по кадастралната кар-
та на кв. Наречен, с. Нареченски бани, община 
Асеновград, и № 86012.4.11; 86012.0.10; 86012.0.2; 
86012.104.28 по картата на възстановената собстве-
ност (КВС) на с. Югово, община Лъки, област 
Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта 
може да се обжалва относно законосъобразността 
є чрез областния управител до Административния 
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“.

За областен управител: Р. Петков
2769

ОБЩИНА ПОПОВО

РЕШЕНИЕ № 573 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен 
план за регулация и застрояване на поземлен имот 
№ 030030 (проектен № 030032) в землището на 
с. Ковачевец, община Попово, с цел промяна на 
предназначението на имота: „За вятърен генера-
тор за производство на електрическа енергия“.

Председател: Т. Трифонов
2793

РЕШЕНИЕ № 574 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен 
план за регулация и застрояване на поземлен 
имот № 024051 (проектен № 024052) в землището 
на с. Ковачевец, община Попово, с цел промяна 
на предназначението на имота: „За вятърен гене-
ратор за производство на електрическа енергия“.

Председател: Т. Трифонов
2794
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ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 880 
от 22 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският 
съвет – Разград, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване, на обект „Жилищна 
сграда“ в поземлен имот с № 61710.609.4668 – зе-
меделска земя, в м. Арменски лозя по одобрената 
със Заповед № РД-18-37 от 10.03.2008 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК кадастрална карта на 
землището на Разград, собственост на Цветомир 
Весков Тодоров, съгласно приложения проект.

Решението подлежи на оспорване по реда на 
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Разград.

Председател: Д. Добрев 
2883

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1730 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 50 на ПК „Устрой-
ство на територията“ Общинският съвет – гр. Са-
моков, одобрява ПУП – план за застрояване на 
поземлен имот № 075037 в м. Черковник, земли-
ще с. Марица, община Самоков, собственост на 
„Бългериан Рийл Естейт Дивел“ – ЕООД, при 
обособена устройствена зона – ваканционно се-
лище (Ос), с показатели: плътност на застроява-
не – до 30 %; коефициент на интензивност – до 
1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална 
озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова
2752

РЕШЕНИЕ № 1731 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 50 на ПК 
„Устройство на територията“ Общинският съ-
вет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за 
застрояване на поземлен имот № 075068 в м. 
Черковник, землище с. Марица, община Самоков, 
собственост на „В.Д.Трейд“ – ЕООД, и „Глоубъл 
Технолъджиз“ – ЕООД, за изграждане на вилна 
сграда при обособена устройствена зона – вилна 
зона (Ов), с показатели: плътност на застроява-
не – до 40 %; коефициент на интензивност – до 
0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална 
озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова
2753

РЕШЕНИЕ № 1732 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 50 на ПК „Устрой-
ство на територията“ Общинският съвет – гр. Са-
моков, одобрява ПУП – план за застрояване на 
поземлен имот № 075038 в м. Черковник, земли-
ще с. Марица, община Самоков, собственост на 
„Бългериан Рийл Естейт Дивел“ – ЕООД, при 
обособена устройствена зона – ваканционно се-
лище (Ос), с показатели: плътност на застроява-
не – до 30 %; коефициент на интензивност – до 
1,2; височина на сградите – до 10 м; минимална 
озеленена площ – 50 %.

Председател: Л. Янкова
2754

РЕШЕНИЕ № 1733 
от 27 януари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 ЗУТ и протокол № 50 на ПК „Устройство на 
територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, 
одобрява ПУП – парцеларен план за водопроводна 
връзка „Водопровод Рила – с. Райово – участък 
„Водохващане „Равнище“ – НР Рельово“, община 
Самоков, разгледан и приет от ЕС при Община 
Самоков с протокол № 3 от 18.01.2011 г.

Председател: Л. Янкова
2755

ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № РД-270 
от 11 февруари 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връз-
ка със ЗРП на гр. Смолян, одобрен със Заповед 
№ РД-1425 от 21.11.1983 г., нареждам:

1. Отчуждавам част от имот с кадастрален 
№ 916.29 в кв. 133 по плана на гр. Смолян, одобрен 
със Заповед № РД-1425 от 21.11.1983 г., отреден „За 
озеленяване и речно корито“, с площ 1332 кв. м, 
собственост на Хазбие Салихова Фисинска, Ива 
Феликсова Фисинска, Ясен Феликсов Фисински 
и Лидия Феликсова Фисинска.

2. Определям на основание изготвена от ли-
цензиран оценител експертна пазарна оценка на 
имота в размер 13 320 лв.

Сумата ще бъде внесена в ТБ „Инвестбанк“ – АД, 
клон Смолян, и ще бъде изплатена след влизане 
на заповедта в сила и представяне на документи, 
легитимиращи собствеността.

Заповедта се издава при условията на чл. 60 
от Административнопроцесуалния кодекс с пред-
варително изпълнение с оглед защита на важни 
обществени интереси.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Ад-
министративния съд – Смолян, в 14-дневен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.

Кмет: Д. Янкова
2884
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1075 
от 17 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – 
гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване на поземлени имоти с кадаст-
рални номера 106001, 106002, 106003, 106004, 
106005, 106006, 106007, 106008, 106009, 106010, 
106011, 106013, 106014 и 106015, намиращи се 
извън урбанизираните територии в местността 
Калето, землище с. Ракитница, община Стара 
Загора – собственост на „Пи Ес Ай“ – АД, Стара 
Загора, представлявано от Тихомир Бонев Ди-
митров, ЕИК 833175762. С плана за застрояване 
в имота се установява устройствена зона – Пп 
(за производствени, складови, административни, 
търговски и обслужващи сгради и съоръжения), 
със следните нормативи: максимална височина 
на застрояване – до 10 м; максимална плътност 
на застрояване – до 80 %; максимален коеф. на 
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална 
озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – 
свободно, за изграждане на обект „Кариера за 
добив на строителни материали – варовици – от 
находище „Исенов връх“.

Проектът се намира в сградата на общината – 
ет. 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Стара Загора до Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: Т. Руканов
2919

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО, 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 334 
от 24 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и 
Решение ІІ от протокол № 1 от 03.01.2011 г. на 
ЕСУТ при Община Калояново Общинският съ-
вет – с. Калояново, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване, схеми по ел. и В и К за 
поземлен имот № 050046 по КВС на с. Калояново, 
м. Осена, ЕКАТТЕ 35523.

За поземлен имот № 050046 се определя 
УПИ 050046 – за стопанска дейност – търговски 
комплекс и предназначение „За стопанска дей-
ност – търговия и услуги“ при следните показатели:

етажност – до три етажа, височина – до 10 м;
плътност за застрояване (Пзастр) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,50;
минимална озеленена площ (Позел) – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Председател: Й. Вангов
2796

ОБЩИНА С. ХАЙРЕДИН, 
ОБЛАСТ ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 411 
от 22 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136, 
ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, 
т. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Хайредин, реши:

Одобрява изменението на плана за регулация 
на квартали № 25, 26 и 27 по плана на с. Ма-
настирище, ЕКАТТЕ 47010, община Хайредин, 
като заличава нереализираните улици между 
кварталите с осови точки о.т. 71 и о.т. 81; о.т. 72 
и о.т. 80, с което се променят границите, като 
имотите от кв. № 26 и кв. № 27 се приобщават 
към кв. № 25, който съгласно проектната разра-
ботка става с обща площ 11 841 кв. м.

Новообразуваните имоти в кв. № 25 са след-
ните: УПИ I-96,97 с площ 3072 кв. м, отреден 
„За озеленяване“; УПИ II-97 с площ 1860 кв. м, 
отреден „За озеленяване“, и УПИ III-98 с площ 
6909 кв. м, отреден „За застрояване на училище, 
поща и читалище“. Вътрешните регулационни 
линии на урегулираните поземлени имоти да 
бъдат по съществуващите имотни граници, а 
възможностите за застрояване да съответстват на 
новата регулация съгласно приложените проекти, 
представляващи неразделна част от решението.

Решението подлежи на оспорване по реда на 
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Враца.

Председател: В. Александров
2799

5. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 
05.04.11 общо и сравнително езикознание (социо-
лингвистика с английски език) – един; 05.04.06 
литература на народите на Европа, Америка, 
Азия, Африка и Австралия (френска литерату-
ра) – един; 05.03.04 нова и най-нова обща история 
(нова история) – един; 05.03.06 история на Бъл-
гария (средновековна българска история) – един; 
05.03.04 нова и най-нова обща история (съвременна 
история) – един; 05.03.06 история на България 
(съвременна българска история) – един, със срок 
3 месеца; доценти по: 05.04.16 теория и практика 
на превода (немски език) – един; 05.07.03 методика 
на обучението по изобразителни дейности – един; 
05.02.01 политическа икономия (икономически 
теории, нова институционална икономика) – един; 
05.03.06 история на България (средновековна 
българска история) – един, със срок 3 месеца; 
02.11.11 технология на биологичноактивните 
вещества (процеси и апарати в биотехнология-
та) – един, със срок 2 месеца; главни асистенти 
по: 01.06.02 зоология (зоология на гръбначните 
животни) – един; 05.03.06 история на България 
(средновековна българска история) – един, със 
срок 3 месеца; 01.03.26 електрични, магнитни 
и оптични свойства на кондензираната материя 
(обща физика) – един, със срок 2 месеца; главен 
асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 05.02.18 ико-
номика и управление (туризъм) със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в ректората, стая 108, София 1504, 
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
2832
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11. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти 
по държавна поръчка за учебната 2010 – 2011 г. в съответствие с Решение № 295 на Министерския съ-
вет от 12.05.2010 г. В срок от 15.03.2011 г. до 13.05.2011 г. кандидатите подават необходимите документи 
за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в 
обучаващите организации или в ЦУ – БАН, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260 и 9861734.

Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на 
науките, брой места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс за учебната 2010 – 2011 г.

Шифър
 

Научна специалност
 

Ред.
форма

Зад.
форма

Обучаваща
организация

1 2 3 4 5

01.01.04 Математически анализ 1 - ИМИ

01.01.12 Информатика - 1 НЛКВ

01.01.12 Информатика - 3 ИМИ

01.01.12 Информатика (Интелигентни системи) 1 - ИИКТ

01.01.13 Математическо моделиране и приложение на матема-
тиката (в механика на деформируемото твърдо тяло)

1 - И-т по механика

01.01.13 Математическо моделиране и приложение на ма-
тематиката в други науки (Паралелни алгоритми)

1 - ИИКТ

01.01.13 Математическо моделиране и приложение на ма-
тематиката в други науки (Научни пресмятания)

- 1 ИИКТ

01.02.04 Механика на деформируемото твърдо тяло 1 - И-т по механика

01.02.05 Механика на флуидите 1 - ИМСТ с ЦХА – Вн

01.02.07 Биомеханика 1 - И-т по механика

01.03.04 Ядрена физика 1 - ИЯИЯЕ

01.03.05 Физика на елементарните частици и високите енергии 1 - ИЯИЯЕ

01.03.22 Физика на вълновите процеси 1 - ИОМТ

01.03.22 Физика на вълновите процеси 1 - ИЕ

01.03.25 Структура, механични и термични свойства на 
кондензираната материя

1 - ИФТТ

01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кон-
дензираната материя

1 - ИЕ

01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия 1 - ИА с НАО

01.04.11 Метеорология - 1 НИМХ

01.04.12 Дистанционни изследвания на Земята и планетите - 1 ИКСЗИ

01.05.03 Органична химия 1 - ИОХЦФ

01.05.04 Аналитична химия 1 - ИОНХ

01.05.05 Физикохимия 1 - ИФХ

01.05.06 Химия на високомолекулните съединения 1 - И-т по полимери

01.05.10 Биоорганична химия, химия на природните и фи-
зиологично-активните вещества

1 - ИОХЦФ

01.05.14 Електрохимия (вкл. хим. източници на тока) 2 - ИЕЕС

01.05.14 Електрохимия (вкл. хим. източници на тока) 1 - ИФХ

01.05.16 Химична кинетика и катализ 1 - ИКатализ

01.06.04 Молекулярна биология 2 - ИМолБ

01.06.11 Хидробиология 1 - ИБЕИ

01.06.11 Хидробиология 1 - ИО – Вн

01.06.12 Микробиология 1 - ИМБ

01.06.16 Физиология на растенията 1 - ИФРГ
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1 2 3 4 5

01.06.23 Имунология 1 - ИМБ

01.06.23 Имунология 1 - ИБИР

01.07.05 Минералогия и кристалография 1 - ИМК

01.08.07 Океанология 1 - ИО – Вн

02.01.52 Роботи и манипулатори 1 2 ИСИР

02.01.52 Роботи и манипулатори 1 - И-т по механика

02.03.01 Теория на кораба 1 - ИМСТ с ЦХА – Вн

02.06.04 Ядрени реактори 1  ИЯИЯЕ

02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната 
технология

2 - ИИХ

02.16.01 Обща, висша и приложна геодезия 1 - НИГГГ

02.21.10 Приложение на принципите и методите на кибер-
нетиката в различни области на науката

- 2 ИСИР

02.22.01 Екология и опазване на екосистемите 1 - ИБЕИ

02.22.03 Технология за пречистване на води 1 - ИКатализ

03.01.24 Фармакология 1 - ИНевробиология

04.01.02 Почвознание 1 - ИГората

04.02.01 Развъждане на с.с. животни, биология и биотехно-
логия на размножаването

- 1 ИБИР

05.01.05 Логика 1 - ИИОЗ

05.01.06 Естетика - 1 ИИОЗ

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

- 1 ИИОЗ

05.02.03 Народно стопанство (вкл. регионална икономика и 
история на народното стопанство)

- 1 ИИконИ

05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка - 1 ИИконИ

05.02.06 Статистика и демография 1 1 ИИНЧ

05.02.10 Световно стопанство и МИО 1 - ИИконИ

05.02.18 Икономика и управление (индустрия) 1 - ИИконИ

05.03.03 Средновековна обща история 1 - ИБАЛК с ЦТ

05.03.04 Нова и най-нова обща история 1 - ИБАЛК с ЦТ

05.03.06 История на България 1 - ИИст.И

05.03.14 Етнография 1 - ЕИФЕМ

05.04.02 Българска литература 1 - И-т за литература

05.04.09 Фолклористика 1 - ЕИФЕМ

05.05.06 Конституционно право 1 - ИДП

05.05.07 Административно право и адм. процес - 1 ИДП

05.05.22 Правна социология. Правна информатика 1 - ИДП

05.05.24 Международно частно право - 2 ИДП

05.06.01 Обща психология (на личността) 1 1 ИИНЧ

05.06.04 Психофизиология 1 - ИНевробиология

05.06.10 Социална психология - 1 ИИНЧ

05.08.02 Музикознание и музикално изкуство 2 - ИИИЗК

05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия - 1 ИИИЗК

05.11.01 Социология - 1 ИИНЧ

05.11.01 Социология 1 1 ИИОЗ
2933
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603. – Националната спортна академия „Васил 
Левски“ – София, обявява конкурси за редовни 
докторанти по теория и методика на физиче-
ското възпитание и спортната тренировка (вкл. 
методика на лечебната физкултура) в следните 
направления: 1. за нуждите на сектор „Хокей“ 
към катедра „Футбол и тенис“ с изследователска 
тема „Ефективност на спортната подготовка на 
елитни хокеисти в Република България“ – един; 
2. за нуждите на сектор „Футбол“ към катедра 
„Футбол и тенис“ с тема „Специализирана тре-
нировка на вратаря“ – един; 3. за нуждите на 
катедра „Футбол и тенис“ с тема „Иновации при 
обучението на подрастващи тенисисти“ – един; 
4. за нуждите на катедра „Гимнастика“ с тема 
„Оптимизиране на спортната подготовка в гим-
настическите спортове“ – един; 5. за нуждите 
на катедра „Тао и Снежни спортове“ с тема 
„Методика за подготовка на елитни скиори 
алпийци в скоростните дисциплини“ – един; 
6. за нуждите на сектор „Свободна борба“ към 
катедра „Борба и джудо“ с тема „Специфични 
особености на подготовката на девойки по борба 
(14 – 16 г.) – един; 7. за нуждите на сектор „Сумо“ 
към катедра „Борба и джудо“ с тема „Развитие на 
скоростно-силовите качества при млади сумис-
ти“ – един; 8. за нуждите на сектор „Хандбал“ 
към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ с 
тема „Изследване върху структурата на защита-
та в хандбала“ – един; 9. за нуждите на катедра 
„Лека атлетика“, направление „Скокове“ – един; 
10. за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, 
фехтовка и спорт за всички“ по специалността 
„Бойно приложно физическо възпитание и спорт 
в МВР и БА“ с тема „Оптимизиране обучението 
по лична защита на студентите от специалност 
„Бойно приложна физическа подготовка и спорт 
в МВР и въоръжените сили“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи по конкурсите се подават в общата 
канцелария на НСА „Васил Левски“, Студентски 
град, ет. 1, тел. 962-04-58, вътр. 309.
2800

3. – Югозападният университет „Неофит 
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за: 
професори по: 05.07.05 теория и методика на 
физическото възпитание и спортната тренировка 
(вкл. методика на лечебната физкултура) (туризъм 
и ориентиране) – един; 05.05.17 наказателен про-
цес – един; доценти по: 05.02.05 финанси, парично 
обръщение, кредит и застраховка – един; 05.03.06 
история на България – един; 05.05.15 междуна-
родно право и международни отношения – един; 
05.05.08 гражданско и семейно право – един; 
05.05.14 международно частно право – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в ректората, 
ет. 1, стая 106, тел. (073) 588-566, 0882-818-566.
2818 

79. – Икономическият университет – Варна, 
на основание Решение № 295 от 12.05.2010 г. на 
Министерския съвет и решения на съответните 
факултетни съвети преобявява конкурси за при-
ем на докторанти за учебната 2010 – 2011 г. по 
следните научни специалности:

№ 
по
ред

Шифър Научна специалност Държавна
поръчка

Платено 
обучение

ред. зад. ред. зад.

1. 05.02.01 Политическа икономия 
(Обща икономическа 
теория)

1 1 - -

2. 05.02.05 Финанси, парично обръ-
щение, кредит и застра-
ховка (банково дело – 1, 
публични финанси – 1, 
корпоративни финан-
си – 1)

- - - 3

3. 05.02.07 Счетоводна отчетност, 
контрол и анализ на сто-
панската дейност

1 - - -

4. 05.02.08 Приложение на изчисли-
телната техника в ико-
номиката

1 - - -

5. 05.02.18 Икономика и управление 
(строителство)

1 1 - -

6. 05.02.18 Икономика и управление 
(търговия)

1 1 - -

7. 05.02.18 Икономика и управление 
(туризъм)

1 - - -

8. 05.02.26 Маркетинг 1 1 - -

ОБЩО: 7 4 - 3

Срок за подаване на документите в отдел 
„НИРД“ – 2 месеца след обнародване в „Държавен 
вестник“. Информация за кандидатстването на 
web адрес: www.ue-varna.bg. За документи и ин-
формация: отдел „Научноизследователска работа 
и докторантура“, кабинет 527, тел. (052) 660 295, 
e-mail: nir@ue-varna.bg.
2906

47. – Варненският свободен университет „Чер-
норизец Храбър“ обявява конкурси за професори 
по: 05.02.24 организация и управление извън сфе-
рата на материалното производство (държавно 
регулиране на взаимодействието малки-големи 
предприятия) – един, със срок 3 месеца; 02.04.00 
електротехника – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти – в университета, стая 206, за справки – тел. 
052/359-510, 052/359-511, www.vfu.bg.
2889 

211. – Пловдивският университет „Паисий Хи-
лендарски“ обявява конкурси за главни асистенти 
по: 01.06.06 генетика – един; 05.02.05 финанси, 
парично обръщение, кредит и застраховка – един, 
със срок 2 месеца от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи се подават в рек-
тората, ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.
2890

8. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план и схема за Оптична кабелна мрежа за 
пренос на данни – от Ботевград до в. з. Зелин, 
община Ботевград, Софийска област. Проектът е 
изложен в сградата на общината, стая № 23. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица имат право да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Ботевград.
2885
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26. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за частично изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване за ПИ 
№ 10447.19.14 в м. Гьолбет, землище на гр. Ве-
лико Търново, с цел промяна предназначението 
на земята за жилищни нужди. Проектът се на-
мира в общинската администрация, стая 517. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета на 
Община Велико Търново в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
2893

73. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“, 
съгласно чл. 128, ал. 1 и 3 ЗУТ обявява, че е изра-
ботен проект за ПУП – ПЗ (подробен устройствен 
план – план за застрояване), на поземлен имот 
с № 045126 в землището на с. Житен, ЕКАТТЕ 
29444, за Повишаваща подстанция „Житен“ 
30(33)/110/400 kV.
2895

1. – Община Костинброд на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура за 
„Външно ел. захранване – кабели НН 0,4 kV и 
водопровод ∅ 110“ до ПИ № 051014, 051011, 050020, 
зася гащи поземлени имоти № 0248 – полски 
път, и № 039 – път втори клас, в землището на 
гр. Костинброд. Планът се намира в сградата на 
общинската администрация – Костинброд, ул. 
Охрид 1, стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до кмета на община Костинброд в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
2764

2. – Община Костинброд на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
за „Външно водоснабдяване за поземлен имот 
№ 068032 в землището на с. Петърч“, засягащо 
поземлени имоти № 000643 – полски път, и 
№ 000501 – полски път, землището на с. Петърч. 
Планът се намира в сградата на общинската 
администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, 
стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на община Костинброд в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2765

64. – Община Монтана на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен 
за проучване проект за изменение на подробен 
устройствен план (ПУП) – план-схема на оптична 
кабелна мрежа за телевизия и интернет на тери-
торията на гр. Монтана през имоти публична и 
частична общинска собственост. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да прегледат про-

екта в стая 312, ет. 3, на общината и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация, Монтана.
2987

5. – Община гр. Попово, област Търговище, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на 
заинтересованите собственици, че в Дирекция 
„ТСУЕ“ при общината е представен подробен 
устройствен план – специализирана план-схема 
на подземна тръбна мрежа на оптичен кабел за 
гр. Попово, област Търговище. Заинтересованите 
собственици могат да прегледат проекта и кни-
жата към него в стая № 305, ет. 3, в общината. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните собственици могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания до Община Попово.
2795 

5. – Община Садово, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във 
връзка с обект „Електрификация и реконструк-
ция на жп линия Пловдив – Свиленград, фаза 1: 
Крумово – Първомай“ са изготвени проекти за 
изменение на парцеларни планове за землищата 
на с. Поповица и гр. Садово. Засегнатите имоти 
са: а) землище с. Поповица – поземлен имот 
№ 57621.19.84; б) землище Садово – поземлени 
имоти № 65139.059.005, 65139.059.011 и 65139.067.073. 
Проектите се намират в общинската админи-
страция – Садово, и могат да се разгледат всеки 
работен ден. Заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проектите до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
2848

57. – Община Твърдица на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
линейните обекти на техническата инфраструк-
тура извън границите на урбанизираните тери-
тории за изграждане на обект: „Присъединяване 
към мрежа 20 kV – кабел 20 kV“ за нуждите на 
„Фотоволтаична централа“, разположена в ПИ 
№ 103011 и 104004, м. Дюсказал, землище с. Ори-
зари, община Твърдица, област Сливен. Трасето 
на кабела преминава през ПИ № 248001, 000837 
и 000855 от землището на с. Сборище, община 
Твърдица, и ПИ № 000337 и 000338 от земли-
щето на с. Оризари, община Твърдица, област 
Сливен. Изработеният проект е на разположение 
всеки работен ден в стая 21, ет. 3, в сградата на 
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ до общинската 
администрация.
2894

28. – Община с. Никола Козлево, област 
Шумен, Дирекция „УТ, ГРАПО и СпД“, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява че e издадена 
Заповед № РД-39 от 18.02.2011 г. на кмета на 
общината, с която е допуснато изработването на 
ПУП – подробен устройствен план – парцеларен 
план за захранващи и отвеждащи кабели за 
ел. захранване за урегулирани поземлени имоти 
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(УПИ) VІІ-125, ІV-126, VІІІ-126, ІІ-721, ІІІ-721, 
ІХ-721, І-722 – обединени в УПИ І-743 от кв. 54, 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІХ-126, 
ІХ-126 и VІІІ-128 – обединени в УПИ VІІІ-742, от 
кв. 53 по плана на с. Пет могили, община Никола 
Козлево, одобрен със Заповед № РД-25-828 от 
1987 г., отредени за фотоволтаични централи – Пч.
2798

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, тридесет и 
трети състав, на основание чл. 188 във връзка 
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило 
оспорване от кмета на Община Варна с админи-
стративен център Варна срещу изменение на чл. 8, 
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество, 
приета с Решение № 2595-5 по протокол № 27 от 
заседанието на 06 – 07.10.2010 г. на Общинския 
съвет – гр. Варна, потвърдено с Решение № 2710-
2, взето по протокол № 28 от заседанието на 
10 – 17.11.2010 г., по повод на което е образувано 
адм. дело № 3830/2010 по описа на Администра-
тивния съд – Варна, трето отделение, тридесет 
и трети състав.
2840

Административният съд – Варна, на основа-
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм.д. № 3390/2010, ХХІІ състав, по жалби на 
Иринка Атанасова Стоименова, Николай Тодоров 
Военкин, Албена Николаева Симеонова, Тодор 
Николаев Военкин, Виолетка Христова Начева 
и Антоанета Христова Стоянова срещу Решение 
№ 2548-17 от 28 – 29 юли 2010 г. на Общинския 
съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 
ЗУТ е одобрен ПУП – ПРЗ на ж.к. Вл. Варненчик, 
ІІ м.р., Варна, в частта за следните урегулира-
ни поземлени имоти: УПИ ХІІ, ІV-694, V-905, 
І-814, ІІ-814, ІІІ-1917, УПИ ХІІІ и УПИ VІІ-854. 
Заинтересованите страни имат право да подадат 
заявление за конституиране като ответници в 
едномесечен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“, като представят заявление 
до Административния съд – Варна, по адм.д. 
№ 3390/2010, което да съдържа: трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който 
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице 
желае да бъде конституирано в производството 
като ответник; подпис на заявителя. Към заяв-
лението да се приложат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството на заявителя като 
заинтересовано лице. Със заявлението е не-
допустимо да се правят искания за отмяна на 
индивидуалния административен акт, както и за 
присъединяване към подадени жалби в законо-
установения срок.
2841

Административният съд – Пловдив, съобщава, 
че Валентин Кънчев Кънчев е оспорил Решение 
№ 391(п), взето с протокол № 28 от 14.10.2010 г. 
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е 
одобрен ПУП – ПУР – план за регулация на 
улици и поземлени имоти за обекти на публич-
ната собственост с устройствени зони и схеми: 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, 
далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, 
газоснабдяване, вертикално планиране, транс-
портно-комуникационна, санитарно-хигиенна 
и екологична обстановка, озеленяване и отдих, 
екологична оценка, и правилата и нормативите 
за прилагане на „Жилищен парк Марица-север“, 
гр. Пловдив, в граници: север – Пазарджишко 
шосе и бул. България; изток – жп линия Плов-
див – Филипово; юг – северният бряг на р. Мари-
ца; запад – р. Марица и землищната граница на 
община Пловдив, по червените и сините линии, 
надписи със син и червен цвят и корекции със 
зелен и кафяв цвят за част регулация и коре-
кции със зелен цвят за част устройствени зони 
и корекции на схеми, за което е образувано адм. 
дело № 159 по описа на съда за 2011 г., ІХ състав. 
Заинтересуваните лица могат да се конституират 
като ответници по делото в едномесечен срок 
от обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. три-
те имена и адреса, телефон, факс и електронен 
адрес, ако има такъв – за българските граждани; 
2. трите имена и личния номер за чужденец и 
адреса, заявен в съответната администрация, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 
3. фирмата на търговеца или наименованието на 
юридическото лице, изписани и на български език, 
седалището и последния посочен в съответния 
регистър адрес на управление и електронния 
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се 
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле-
ние, че заинтересуваното лице желае да бъде 
конституирано в производството като ответник; 
7. подпис на заявителя. Към заявлението трябва 
да се приложат писмени доказателства, удосто-
веряващи качеството на заинтересувано лице 
на заявителя. Дело № 159/2011 г. е насрочено за 
28.04.2011 г. в 13 ч.
2810

Административнвият съд – Пловдив, адм.д. 
№ 160/2011, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ 
съобщава, че е постъпило оспорване от Здра-
вец Николаев Душков от Пловдив, ул. Бели-
ца 15, ет. 5, ап. 14, против РОС № 391 (п) от 
14.10.2010 г. на ОбС – гр. Пловдив, с което е 
одобрен ПУП – ПУР – план за регулация на 
улици и поземлени имоти за обекти на публич-
ната собственост с устройствени зони и схеми: 
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, 
далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, 
газоснабдяване, вертикално планиране, транс-
портно-комуникационна, санитарно-хигиенна 
и екологична обстановка, озеленяване и отдих, 
екологична оценка и правилата и нормативите 
за прилагане на „Жилищен парк Марица-север“, 
Пловдив, в граници: на север – Пазарджишко 
шосе и бул. България, на изток – жп линия Плов-
див – Филипово, на юг – северния бряг на р. Ма-
рица, на запад – р. Марица и землищна граница 
на община Пловдив, по червените и сините линии, 
надписи със син и червен цвят и корекции със 
зелен и кафяв цвят за част регулация и корекции 
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със зелен цвят за част устройствени зони и ко-
рекции на схеми – в частта му за ПИ № 231 по 
кадастралния план на „Отдих и култура – север“, 
м. Мерич алча, с ново наименование „Жилищен 
парк Марица – север“ и улица. В едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да бъдат конституирани като ответници 
в съдебното производство чрез подаване на 
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм. 
дело, което да съдържа: 1. трите имена и адреса, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има та-
къв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалище-
то и последния, посочен в съответния регистър 
адрес на управление и електронния му адрес; 
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и 
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин-
тересуваното лице желае да бъде конституирано 
в производството като ответник; 7. подпис на 
заявителя. Към заявлението по чл. 218, ал. 4 
ЗУТ се прилагат писмени доказателства, удос-
товеряващи качеството на заинтересувано лице 
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадени жалби в законоустановения срок. 
Делото е насрочено за 14.04.2011 г. в 13,30 ч.
2839

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобща-
ва, че е постъпило оспорване от Деян Петков 
Драганов от Разград против Наредба № 7 на 
Общинския съвет – с. Самуил, за определянето 
и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Самуил, 
приета с Решение № 33.404 по протокол № 33 от 
17.03.2003 г. на Общинския съвет – с. Самуил. По 
оспорването е образувано адм.д. № 23 по описа 
на Административния съд – Разград, за 2011 г., 
което е насрочено за 30.03.2011 г. от 10 ч.
2809

Административният съд – Разград, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от 
Деян Петков Драганов от Разград, действащ в 
качеството си на частен съдебен изпълнител с 
район на действие ОС – Разград, против чл. 51а от 
Наредба № 11 на Общинския съвет – гр. Исперих, 
за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община 
Исперих, приета с Решение № 292 по протокол 
№ 50 от 28.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Ис-
перих, по което е образувано административно 
дело № 29/2011 по описа на Административния 
съд – Разград, насрочено за 20.04.2011 г. от 11 ч.
2842

Административният съд – Смолян, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е 
образувал адм.д. № 74/2011 въз основа на оспор-
вания административен акт от кмета на Община 
Златоград – Решение № Д-776 от 27.01.2011 г. на 
Общинския съвет – Златоград, за определяне 
на ТБО за 2011 г. – част от Наредба № 8 на Об-

щинския съвет – Златоград, за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на 
услуги, както и номера на образуваното дело.
2760

Административният съд – София-град, съоб-
щава, че е образувано адм.д. № 8289 по описа на 
съда за 2010 г., II отделение, 23 състав, насрочено 
за 18.04.2011 г. в 9 ч. по жалба на Валери Сте-
фанов Петров, Захари Ненков Петров и Соня 
Стефанова Петрова срещу Решение № 468 от 
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет (ДВ, 
бр. 62 от 2010 г.), с което е одобрен ПР и ПЗ на 
м. Студентски град, в частта, с която от одобре-
ния план за регулация на м. Студентски град са 
изключени имотите, попадащи в кв. 178, относно 
поземлен имот № 2337, за който е отреден УПИ 
III-2337, както и в частта на одобрения план за 
застрояване по отношение на същия имот. В ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица имат право да 
поискат да бъдат конституирани като ответници 
по делото чрез подаване на заявление до съда.
2762

Административният съд – София-град, уведо-
мява всички заинтересовани лица, че е образувано 
адм.д. № 7895/2010 по описа на ІІ отделение, 31 
състав, насрочено за 18.04.2011 г. от 13,30 ч. по 
жалбата на Румен Николов Добрински, Румен 
Цанков Цветанов, Величка Боянова Бояджиева, 
Венета Владиславова Цонева, Виолета Каменова 
Пискова, Анелия Христова Вълчева, Ангел Си-
меонов Христов, Сима Ангелова Цолън, Ивайло 
Стоянов Добринов, Венцислава Тодорова Чипева-
Велева против Решение № 241 от 16.04.2009 г. на 
СОС за одобрение на ПУП – ПРЗ – актуализация 
на кв. Изток – Изток, част 1, от плана на гр. Со-
фия, СО, район „Изгрев“ (ДВ, бр. 65 от 2009 г.). 
В едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите страни могат да се конституират като 
ответници по делото чрез подаване на заявление 
до съда.
2865

Административният съд – София-град, уведо-
мява всички заинтересовани лица, че по описа на 
съда е образувано адм.д. № 1073/2011 по жалба на 
„Бодико Комерс“ – ЕООД, със седалище София, 
срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на СОС, с 
което е одобрен план за регулация и застрояване 
при условията на чл. 22, ал. 4 ЗУТ на местност 
Студентски град, София, в частта на УПИ ІV-2632, 
3840 – отреден с плана за „общественообслужва-
щи функции на ВУЗ“, кв. 120 (стар кв. 125, 30а 
ПИ № 2632 и ПИ № 3840), местност Студентски 
град. Всички заинтересованите лица могат да се 
конституират като ответници в производството 
с подаване на заявление до съда в едномесечен 
срок от деня на обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“.
2866

Административният съд – София област, 
7 състав, на основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във 
връзка с чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е образувано адм.д. № 91/2011 по 
описа на съда, което е насрочено за разглеждане 
на 11.05.2011 г. в 9,30 ч., с предмет на оспорване 
т. 19 на решение от 3.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Ботевград, за приемане бюджета на Об-
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щина Ботевград за 2011 г. Конституирани страни 
по делото са: жалбоподател – Основно училище 
„Никола Й. Вапцаров“ – Ботевград, с адрес за 
призоваване Ботевград; ответник – Общинският 
съвет – Ботевград, с адрес за призоваване Ботев-
град, пл. Освобождение 13; страна – Софийската 
окръжна прокуратура.
2761

Административният съд – София област, на 
основание чл. 188, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано дело 
по жалба на областния управител на Софий-
ска област, обективирана в Заповед № ОС-1 от 
15.01.2011 г., с която се оспорва Решение № 4 
по протокол № 2 от 27.01.2011 г. на Общинския 
съвет – гр. Божурище, с което се дава съгласие 
за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местни 
данъци, такси и цени на услуги на територията 
на община Божурище. Конституирани страни по 
делото са: жалбоподател: областният управител 
на Софийска област, ответник: Общинският 
съвет – гр. Божурище. Делото е насрочено за 
14.04.2011 г. от 9,30 ч.
2843

Административният съд – София област, 
2 състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че 
е образувано адм. дело № 742/2010 по описа на 
съда със страни: жалбоподател – Областно пътно 
управление – София, ответник: Общинският съ-
вет – гр. Елин Пелин, и заинтересована страна: 
„Бобал Бояджиев“ – ЕООД, което е насрочено за 
разглеждане на 29.04.2011 г. от 9,30 ч. с предмет: 
оспорване на Решение № 1063 от 24.06.2010 г. на 
ОбС – гр. Елин Пелин (ДВ, бр. 69 от 2010 г.). На 
основание чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да се конституират като ответници 
по делото в едномесечен срок от деня на обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“, 
като подадат писмена молба със съдържание и 
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
2844

Кюстендилският окръжен съд на основание 
протоколно определение от 23.02.2011 г. по в. гр. д. 
№ 191/2010 призовава Валери Павлов Стършелов 
с постоянен адрес гр. Дупница, ул. Благодарност 
13, да се яви в съдебно заседание на 27.04.2011 г. 
в 11 ч. в залата на Окръжния съд – Кюстендил, 
на пункт гр. Дупница, като ответник по делото, 
заведено от Лилия Стоянова Рибарова, с правно 
основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Втора резервна 
дата – 08.06.2011 г., Дупница, в 11 ч.
2763

Софийският градски съд, гр. отделение, І-4 
състав, призовава Николай Александров Анге-
лов с последен постоянен адрес Благоевград, ул. 
Илинден 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 18.05.2011 г. в 10,30 ч. като ответник по 
гр. д. № 8333/2009. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2808

Ардинският районен съд призовава Юрий Ле-
венов Чавдаров с последен адрес Кърджали, бул. 
България 7, вх. А, ет. 2, ап. 4, сега в чужбина с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.04.2011 г. в 
9,30 ч. като ответник по гр. д. № 80/2009, заведено 
от Емин Фаик Осман, за иск по чл. 124, ал. 1 

във връзка с чл. 537, ал. 2 ГПК. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2804

Горнооряховският районен съд, 3 състав, призо-
вава Максим Александрович Булавка, гражданин 
на Република Украйна, роден на 21.07.1978 г., да се 
яви в съда на 26.04.2011 г. в 9 ч. като ответник по 
гр.д. № 14/2011, заведено от Милена Веселинова 
Върбанова, за предявен иск за развод с правно 
основание чл. 49, ал. 1 СК, за получаване на 
препис от искова молба и приложените към нея 
доказателства. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2805

Софийският районен съд, ГО, 65 състав, при-
зовава Силвия Маринова Димитрова с последен 
известен адрес София, ж.к. Младост 2, бл. 260, 
вх. 1, ет. 3, ап. 12, да се яви в съда на 18.04.2011 г. 
в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 2148/2006, 
заведено от Стефан Емануилов Ненов. Ответни-
цата да посочи съдебен адрес, в противен случай 
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 
ГПК (отм.).
2807

Софийският районен съд, І гр. отделение, 48 
състав, призовава Петко Атанасов Ламбрев с по-
стоянен адрес гр. Стамболийски, ул. Тракия 129, 
и Любомир Атанасов Ламбрев с постоянен адрес 
гр. Стамболийски, ул. Рила 8А, сега с неизвестни 
адреси, да се явят в съда на 21.04.2011 г. в 14 ч. 
като ответници по гр. д. № 9371/2001, заведено от 
Георги Милков Янков, за вещен иск. Ответници-
те да посочат съдебен адрес, в противен случай 
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 
ГПК (отм.).
2806

Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, 
призовава Музафер Авджъ от Република Турция, 
гр. Ескишехир, сега с неизвестен адрес, да се 
яви в съда на 9.05.2011 г. в 10 ч. като ответник 
по гр.д. № 33/2011, заведено от Недат И. Кадир. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2803

Бургаският окръжен съд на основание чл. 28, 
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д. 
№ 1920 по описа за 2010 г. по предявено на 
11.11.2010 г. мотивирано искане на Комисията 
за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност със седалище София с правно 
основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на 
иска 1 633 440,98 лв., срещу Талеб Ахмед Сабуни, 
Сара Талеб Сабуни и „Арас“ – ЕООД, за отнемане 
в полза на държавата на следното имущество на 
стойност 1 633 440,98 лв.:

От Талеб Ахмед Сабуни на основание чл. 4, ал. 1 
ЗОПДИППД:

– магазин № 5, построен върху 34 кв. м и 
17,77 % идеални части от общите части, при 
съседи: запад – магазин № 4, изток – павили-
он, север – улица, юг – вход на жилищен блок, 
и представляващи част от масивен магазин с 
обща застроена площ 162,30 кв. м, намиращ се 
в партерния етаж на жилищна сграда – блок на 
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ул. Хан Крум в Пазарджик, застроен върху дър-
жавна земя в парцел I – жилищно строителство, 
в квартал 198 по плана на гр. Пазарджик, ЕКНМ 
55155, ведно с припадащите се идеални части от 
правото на строеж върху мястото, придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 101, т. III, рег. № 2751, дело № 472/2001;

– магазин № 4 с площ 35,20 кв. м, намиращ се 
в партера на шестетажен блок на ул. Хан Крум 2, 
построен в поземлен имот № 1 в квартал 198 по 
плана на гр. Пазарджик, при съседи на обекта: 
магазин № 3, магазин № 5, улица и двор, придобит 
с нотариален акт № 178, том V, дело № 1404/2002;

– втори етаж от масивна жилищна сграда, 
застроена на площ 79 кв. м, ведно със складово 
помещение – таван, застроено на площ 75 кв. 
м, като сградата е построена в поземлен имот 
№ 248 в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, 
ул. Константин Величков 1, при съседи на имота: 
поземлен имот № 247, поземлен имот № 249 и 
от две страни улици, придобит с нотариален акт 
№ 34, том II, дело № 321/2002;

– първи етаж от масивна двуетажна сграда, 
застроена на площ 72 кв. м, от които първият 
етаж представлява търговски обект – кафе-апе-
ритив, ведно с 1/2 идеална част от избеното 
помещение – мазе, цялото застроено на площ 72 
кв. м, като сградата е построена в поземлен имот 
№ 247 в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, 
ул. Търговска 1, при съседи на имота: поземлен 
имот № 248, поземлен имот № 246, поземлен 
имот № 244 и улица, придобит с нотарален акт 
№ 34, том II, дело № 321/2002;

– магазин на ниво партер в северната част на 
построената в имот № 247 масивна двуетажна 
сграда, посочена в пункт първи на акта, със за-
строена площ 52,20 кв. м, придобит с нотариален 
акт № 182, том III, дело № 830/2003;

– 25 дяла от капитала на „Складови пло-
щи“ – ООД, Пазарджик, БУЛСТАТ: 112647622, 
рег. по ф. д. № 227/2006 по описа на ПзОС, със 
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. 
Синитевска 2, в размер 2500 лв.;

– сумата 15 000 лв. от продажбата на 50 дру-
жествени дяла, всеки на стойност 100 лв., от капи-
тала на „Талеб Сабуни“ – ЕООД, ЕИК 112590175, 
Пазарджик, съгласно договор за прехвърляне на 
дружествени дялове от 26.10.2006 г.

От Талеб Ахмед Сабуни на основание чл. 4, ал. 2 
ЗОПДИППД:

– сумата 38 848,48 лв. от продажбата на апар-
тамент № 6, ет. 3, с площ 84,40 кв. м и 8,31 % 
ид. ч. от общите части, намиращ се на ул. Гра-
динарска 11, Пазарджик, отчужден с нотариален 
акт за покупко-продажба № 70, т. ХХІ, № от дв. 
вх. рег. 8015 от 21.12.2005 г.;

– сумата 36 657,50 лв. от продажбата на апар-
тамент № 6А, ет. 4, с площ 79,64 кв. м и 8,46 % 
ид. ч. от общите части, намиращ се на ул. Гра-
динарска 11, Пазарджик, отчужден с нотариален 
акт за покупко-продажба № 70, т. ХХІ, № от дв. 
вх. рег. 8015 от 21.12.2005 г.

В случай че не уважите иска по чл. 4, ал. 2 
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност 
на отчужденото имущество, то при условията 

на евентуалност предявяваме иск с цена, изчис-
лена въз основа на стойността, обективирана в 
нотариалния акт, а именно:

– сумата 27 800 лв. от продажбата на апар-
тамент № 6, ет. 3, с площ 84,40 кв. м и 8,31 % 
ид. ч. от общите части и апартамент № 6А, ет. 4, 
с площ 79,64 кв. м и 8,46 % ид. ч. от общите части, 
намиращи се на ул. Градинарска 11, Пазарджик, 
отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба 
№ 70, т. ХХІ, № от дв. вх. рег. 8015 от 21.12.2005 г.

От Сара Талеб Сабуни чрез законния є предста-
вител Талеб Ахмед Сабуни на основание чл. 9 във 
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

– 36/139,13 идеални части от поземлен имот 
№ 247 в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, 
ул. Търговска 54, целият имот с площ 139,13 кв.м, 
урегулиран, с приложена регулация, при съседи 
на имота: поземлен имот № 248, поземлен имот 
№ 246, поземлен имот № 244 и улица, придобити 
с нотариален акт № 33, том II, дело № 319/2002;

– 36/139,11 идеални части от поземлен имот 
№ 247 в квартал 274 по плана на гр. Пазарджик, 
ул. Търговска 54, целият имот с площ 139,11 кв.м, 
урегулиран, с приложена регулация, при съседи 
на имота: поземлен имот № 248, поземлен имот 
№ 249, поземлен имот № 244, поземлен имот № 245 
и улица, придобити с нотариален акт № 182, том 
III, дело № 830/2003.

От „Арас“ – ЕООД, Пазарджик, ЕИК 112590175, на 
основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

–  п о з ем л ен  имо т  с  и д е н т ифи к а т о р 
51500.507.283 – урегулиран поземлен имот IV-475 
в квартал 3303 по плана на КК „Слънчев бряг – за-
пад“, урегулиран от 2100 кв. м, при граници по 
скица: улица, пешеходна алея, УПИ У-465 и УПИ 
Ш-477, придобит с нотариален акт № 30, том 
XXIX, дело 6454/2005, ведно с намиращата се в 
него новострояща се пететажна сграда.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 05.07.2011 г. от 9,30 ч. В 
двумесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ третите лица, които претендират 
самостоятелни права върху описаното по-горе 
имущество или върху отделни имуществени пра-
ва от него, могат да встъпят в образуваното под 
горния номер дело, като предявят съответните 
искове пред Бургаския окръжен съд като първа 
инстанция.
2811

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3573 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1913/2007 впи-І.2007 г. по ф.д. № 1913/2007 впи-.2007 г. по ф.д. № 1913/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Милтаун Асосией-
тис“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление с. Горско Ново 
село, ул. Г. Димитров, къща № 32, и с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, обработен 
или преработен вид; хотелиерски, програмни, 
импресарски услуги; търговско представител-
ство и посредничество; сделки с интелектуална 
собственост; комисионни, спедиционни и пре-
возни сделки; покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, както и 
всякаква друга дейност, която е в съответствие 
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със закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството е 
с неопределен срок и се управлява и предста-
влява от едноличния собственик на капитала и 
управител Адам Родерик Арнолд Лийсън-Ърл.
9881

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3825 
от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 909/2006 вписа в тър-
говския регистър промени за „А.Д.Текам“ – ООД, 
гр. Елена: заличи като съдружници в дружеството 
Антониос Анастасиос Диналис и Темистоклис 
Георгиос Галусис; вписа като едноличен собстве-
ник на капитала, управител и представляващ 
дружеството Анастасиос Константинос Дина-
лис; вписа дружеството с ново наименование: 
„А.Д.Текам“ – ЕООД; премества седалището и 
адреса на управление в с. Куцина, община Пол-
ски Тръмбеш, област Велико Търново, къща 227.
9882

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3646 от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 222/2006 вписа 
в търговския регистър промени за „Ийгъл пойнт 
девелопмънт“ – ООД, Велико Търново: вписа 
изключването на Джон Фъргюс Грейм като съд-
ружник в дружеството; заличи като съдружник, 
управител и представляващ дружеството Джон 
Фъргюс Грейм; вписа като управители и пред-
ставляващи дружеството Питър Майкъл Мейхю 
и Найджъл Франк Гуус, които ще управляват и 
представляват дружеството с вписания управител 
Иван Веселинов Станев заедно и поотделно.
9883

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3674 от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1970/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Миа“ – ЕООД (изпис-
ва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Възрожденска 
1А, и с предмет на дейност: покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти, продажба на 
недвижими имоти; хотелиерство, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон или друг 
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок и се управлява и предста-
влява от едноличния собственик на капитала и 
управител Алън Върнан Грей.
9884

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3686 от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 450/2006 вписа 
в търговския регистър промени за „Везни“ – ООД, 
Велико Търново: заличи като управител и 
представляващ дружеството Красимир Игнатов 
Игнатов, считано от 03.12.2007 г.; дружеството 
ще се управлява и представлява от вписаните 
управители Недялко Йорданов Маринов и Георги 
Йорданов Маринов заедно и поотделно.
9885

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3540 от 27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 450/2006 вписа в 
търговския регистър промени за „Везни“ – ООД, 
Велико Търново: заличи като съдружник в дру-
жеството Красимир Игнатов Игнатов.
9886

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3812 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2019/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Би Джи Ий груп“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Независимост 
3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външно-
търговска дейност; бартерни, реекспортни и други 
специфични външнотърговски сделки; търговия 
и покупка на стоки с цел препродажбата им в 
първоначален, преработен или обработен вид; 
хотелиерски услуги; химическо чистене, пране 
и гладене; покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти; търговско представителство 
и посредничество на местни и чуждестранни 
физически и юридически лица; изследователска и 
внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и 
информационна дейност; сделки с интелектуална 
собственост, и с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок и се управлява и предста-
влява от едноличния собственик на капитала и 
управител Аарон Наваро.
9896

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3787 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1336/2004 впи-
са в търговския регистър промени за „Търново 
дизел“ – ЕООД, Велико Търново: вписа увели-
чение на капитала на дружеството от 5000 лв. 
на 100 000 лв.; вписа промяна в размера на дру-
жествения дял от 10 лв. на 200 лв., при което 
капиталът от 100 000 лв. се разпределя в 500 дяла 
по 200 лв. всеки един от тях.
9897

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3799 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 179/98 вписа 
в търговския регистър прехвърляне на търгов-
ското предприятие на едноличния търговец 
„Атлантик – Свилен Драгиев“, Павликени, като 
съвкупност от права, задължения и фактически 
отношения, създадени при осъществяване на 
досегашната дейност на едноличния търговец, 
на „Атлантик Си Ай Ди“ – ЕООД, Павликени.
9898

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3843 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 220/2006 вписа 
в търговския регистър промени за „Рейнбоу – тур 
2“ – ООД, Свищов: вписа изключването на съд-
ружниците в дружеството Лилия Семеновна 
Волкова и Александр Павлович Павлов; заличи 
като съдружник в дружеството Виктор Петрович 
Суколенко.
9899

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3570 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1915/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Ес стайл“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, бул. България 
43, и с предмет на дейност: фризьорски и козме-
тични услуги, покупка на стоки или други вещи 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, търговско представителство 
и посредничество; комисионни, спедиционни, 
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превозни и сделки с интелектуална собственост; 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски или други 
услуги, както и други дейности, незабранени със 
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с не-
определен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Станислава Стефанова Червенкова.
9900

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3809 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2011/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Елена – солар“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление гр. Елена, ул. Хаджи Юрдан 
Брадата 54, и с предмет на дейност: покупка на 
стоки и други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид; произ-
водство на стоки с цел продажба; спедиторска 
дейност; таксиметрови и транспортни услуги, вкл. 
и международен транспорт; строителна дейност 
и търговия с недвижими имоти; комисионна, 
складова, консигнационна, рекламна, лизингова 
дейност; информационни и програмни услуги; 
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм; 
търговско представителство и посредничество; 
сделки с интелектуална собственост; всякакви 
други стопански дейности и услуги, незабранени 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала и упра-
вител Рени Димитрова Димитрова.
9891

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше-
ние № 3794 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1490/2005 
вписа в търговския регистър промени за „ДУТ 
2005“ – ЕООД, Велико Търново: вписа като съд-
ружник в дружеството Детелина Кирчева Заха-
риева; вписа дружеството с ново наименование: 
„ВТ билдинг“ – ООД; вписа ново седалище и 
адрес на управление в с. Стамболово, община 
Павликени, ул. 17 № 9; вписа като управител и 
представляващ дружеството Детелина Кирчева 
Захариева, която ще управлява и представлява 
дружеството заедно и поотделно с вписания уп-
равител Дейвид Греъм Уотърхаус Тейлър.
9892

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3805 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2006/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Мега транс“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление гр. Лясковец, ул. П. Кара-
минчев 55, и с предмет на дейност: транспортни 
услуги; превоз на стоки и товари в страната и в 
чужбина със собствен или нает автотранспорт, 
строителна дейност и търговия със строителни 
материали, вътрешно- и външнотърговска, по-
средническа и комисионна дейност с всякакви 
стоки; търговия на едро и дребно с промишлени, 
хранителни и селскостопански стоки; разкриване 
на заведения за обществено хранене, хотелиерство; 
производство и реализация на селскостопанска 
продукция, както и всякаква друга незабранена 
със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Друже-
ството е с неопределен срок и със съдружници 

Румен Пенчев Есенков, Асен Ангелов Чакъров, 
Симеон Йорданов Симеонов, Стефан Димитров 
Горанов и Недко Стоянов Иванов и се управлява 
и представлява от управителя Симеон Йорданов 
Симеонов.
9893

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3769 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 495/95 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на търговското 
предприятие на едноличния търговец Йордан 
Недялков Дачев с фирма „Болеро – Йордан 
Дачев“, гр. Лясковец, като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения от Йор-
дан Недялков Дачев на „Билдстрой“ – ЕООД, 
гр. Полски Тръмбеш.
9894

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3804 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2005/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Ивкомерс“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Свищов, ул. Георги Раков-
ски 49, и с предмет на дейност: търговия на едро 
и дребно с хранителни и нехранителни стоки; 
внос-износ и всякаква друга незабранена със 
закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружество-
то е с неопределен срок, със съдружници Васил 
Кирилов Костов и Ивайло Борисов Дончев и се 
управлява и представлява от управителя Пенка 
Славева Дончева.
9895

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3581 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 741/2004 вписа 
в търговския регистър промени за „Салвинас 
инвестмънтс“ – ЕООД, Велико Търново: вписа 
ново седалище и адрес на управление: с. Горна 
Липница, община Павликени, област Велико 
Търново, къща № 61.
9901

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3563 от 29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1902/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „ЛМ“ – ЕООД (изпис-
ва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Горна Оряховица, ул. Осъм 1, и с 
предмет на дейност: търговия; ресторантьорство 
и хотелиерство; туризъм; посредническа, комиси-
онна, спедиционна дейност; козметични услуги; 
фризьорство; ел. монтажни услуги и дейности; 
строителство и всякаква друга незабранена със 
закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок и се управлява и предста-
влява от едноличния собственик на капитала и 
управител Татяна Борисова Крумова.
9902

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3578 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1906/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Първомайци Валей“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Магистрална 
5, и с предмет на дейност: търговия с недвижими 
имоти, строителство, строително-ремонтни дей-
ности; транспорт; покупка на стоки и други вещи 
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с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид; производство на стоки с цел 
продажба; продажба на стоки от собствено про-
изводство; вътрешно- и външнотърговска и външ-
ноикономическа дейност; консултантски услуги; 
комисионни сделки; търговско представителство, 
посредничество и агентство на чуждестранни и 
наши физически и юридически лица; хотелиер-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и други услуги, както и 
други дейности и сделки, посочени в чл. 1, ал. 1 
ТЗ, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управля-
ва и представлява от едноличния собственик на 
капитала и управител Виктор Недев Азманов.
9903

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3654 от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1958/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Билдстрой“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Полски 
Тръмбеш, ул. Чая 16, и с предмет на дейност: 
консултантски услуги и маркетингови проучвания, 
покупка на стоки и други вещи с цел препродаж-
ба в първоначален, обработен или преработен 
вид, външнотърговска дейност (внос и износ), 
търговско представителство и посредничество, 
транспортна дейност, производство и търговия с 
дървесина, производство и търговия със зърно, 
рекламна дейност, търговия с петролни продукти, 
покупка на недвижими имоти с цел продажба, 
производство на стоки и услуги с цел продаж-
ба, строителна дейност, както и всякаква друга 
стопанска дейност, незабранена със закон, и с 
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Красимир 
Звезделинов Чакъров.
9904

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше-
ние № 3700 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1467/2005 
вписа промени за „Инвест тур“ – ЕООД, Велико 
Търново: заличи като едноличен собственик на 
капитала, управител и представляващ друже-
ството Цветомил Георгиев Каличев; вписа като 
едноличен собственик на капитала, управител и 
представляващ дружеството Димитър Владими-
ров Гогичев; вписа дружеството с нов адрес на 
управление: Велико Търново, ул. Захари Стоянов 2.
9905

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3874 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2041/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Ес Джи партнерс“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Цветарска 
24, и с предмет на дейност: търговия със стро-
ителни материали, инертни материали, лакове, 
бои, производство на мазилки, сухи строителни 
смеси, търговия с химически продукти; търговия 
с алкохолни и високоградусни напитки или други 
услуги; строителство, строителна и ремонтна 
дейност, ремонт и търговия с машини, възли, 
детайли и съоръжения и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон или друг нормативен акт, и 

с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала Мартин Даринов Костов.
9906

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3845 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2024/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Геодом – 97“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Христо 
Донев 7, и с предмет на дейност: търговия на 
дребно и едро със стоки или други вещи; покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба; търговско представителство и 
посредничество на български и чуждестранни 
физически и юридически лица; хотелиерски, ту-
ристически и рекламни услуги, както и всякакви 
други дейности и услуги, незабранени със закон 
или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управля-
ва и представлява от едноличния собственик на 
капитала и управител Георги Кръстев Дечев.
9907

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3747 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1991/2007 впи-
са в търговския регистър акционерно дружество 
„А.Р.У.С.“ – АД, със седалище и адрес на управ-
ление Свищов, ул. Ал. Константинов 20, бл. 3-Б, 
вх. А, партер, и с предмет на дейност: инвестиции 
в предприятия от хартиено-целулозната промиш-
леност и производството на опаковки; търговия 
със суровини, материали, стоки, продукция 
и индустриална собственост; посредничество, 
представителство, консултиране, както и всякак-
ва дейност, незабранена със закон, и с капитал 
50 000 лв., от които внесени 50 000 лв., разпре-
делен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лв. 
всяка една. Дружеството е с неопределен срок, с 
едностепенна система на управление с назначен 
съвет на директорите в състав: Красимир Бан-
чев Дачев, Албена Цветанова Бадева и Михаил 
Любенов Друмев, и се управлява и представа от 
изпълнителния директор Красимир Банчев Дачев.
9908

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3683 от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1925/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Христов“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Горна Оряховица, ул. Георги 
Бошнаков 31, вх. А, ет. 6, ап. 16, и с предмет на 
дейност: търговия със строителни материали, 
хранителни и нехранителни стоки, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален или преработен вид, както и про-
дажба на стоки от евентуално собствено произ-
водство, производство, преработка и реализация 
на селскостопанска продукция, производство 
и търговия със стоки от хранително-вкусовата 
промишленост, строителни и компютърни услуги, 
интернет услуги, уеб дизайн, програмиране, ле-
совъдство, лесокултурни мероприятия, събиране, 
изкупуване, сушене, заготовка и експорт на гъби 
и билки; външнотърговска дейност – внос и из-
нос; транспортна дейност в страната и в чужбина 
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със собствени и наети леки и товарни автомо-
били и автобуси (след получаване на лиценз), 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова, 
дистрибуторска дейност, сделки с интелектуална 
собственост, търговско представителство и посред-
ничество на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, рекламна, информационна 
дейност, придобиване на недвижими имоти за 
собствени на дружеството нужди и продажбата 
им с цел печалба, импорт, експорт и реекспорт, 
хотелиерство, ресторантьорство, кафе-аперитив, 
туристически и таксиметрови услуги, както и 
всякаква друга дейност, незабранена със закон, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от еднолич-
ния собственик на капитала и управител Христо 
Георгиев Христов.
9909

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3527 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1891/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Диджитал ТМ“ – ООД, със седали-
ще и адрес на управление Велико Търново, ул. 
Константин Кисимов 2, с предмет на дейност: 
производство и покупка на стоки и вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, внос и износ, импорт, експорт, 
реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова дейност, търговско представителство 
и посредничество, превозна, лизингова дейност, 
търговско представителство и посредничество, 
превозна дейност, транспортни услуги – общест-
вен превоз на пътници и товари в страната и в 
чужбина с наети и собствени МПС, таксиметров 
превоз на пътници, продажба на резервни части, 
разкриване на частна бензиностанция, авторе-
монтни услуги, производство и търговия с про-
мишлени и селскостопански стоки, строителство, 
ресторантьорство, бартерни сделки, оказион, 
собствена складова база, разкриване на дискотеки, 
игрални заведения, компютърни услуги, преводи 
на чужди езици, стопански туризъм, плетачни, 
шивашки, фризьорски, козметични услуги, про-
изводство и продажба на отоплителни и други 
енергийни системи, хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна, програмна, импре-
сарска дейност и други услуги, сделки с инте-
лектуална собственост, производство на филми, 
видео-, звукозаписи и други подобни дейности, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, всякаква друга търговска 
и производствена дейност, незабранена със закон, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок, със съдружници Младен Николаев Кондов 
и Теодора Пенева Абрашева и се управлява и 
представлява от управителя Младен Николаев 
Кондов.
9910

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3664 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1947/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „ББ сток“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Велико Търно-
во, ул. Христо Ботев 90, с предмет на дейност: 
външна и вътрешна търговия на едро и дребно с 
всякакви стоки, отдаване под наем на движими 

и недвижими вещи, дистрибуция на стоки, коми-
сионни, лизингови, складови сделки, търговско 
представителство и посредничество, рекламна 
дейност, транспортна и спедиторска дейност и 
услуги, както и всякакви търговски сделки, раз-
решени със закон, проектиране, строителство, 
ремонт и поддръжка на всякакви обекти, водно 
строителство, проектиране, строителство, ремонт 
и поддръжка на пътища и съоръжения, складови 
и лизингови сделки, стоков контрол, производство 
на алуминиева и PVC дограма, металообработване 
и металолеене, производство, изкупуване, покуп-
ка на стоки с цел препродажба в първоначален 
или обработен вид, търговско посредничество и 
представителство на български и чуждестранни 
физически и юридически лица, туроператорски, 
туристически, турагентски услуги, покупка, стро-
еж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба и отдаване под наем, ресторантьорство 
и хотелиерство, рекламни, информационни и 
програмни услуги, импорт, експорт и реекспорт, 
транспортна и спедиторска дейност, консултантски 
услуги, както и всякаква друга дейност, незабра-
нена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок, с едноличен собственик на 
капитала „Болярка ВТ“ – АД, Велико Търново, 
и се управлява и представлява от управителя 
Георги Трендафилов Попов.
9911

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3524 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1887/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Николас“ – ООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Краков 13А, ет. 4, ап. 20, с 
предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов-
ска дейност, производство и търговия със сел-
скостопанска продукция, бартерни, реекспортни 
и други специфични външнотърговски сделки, 
търговия и покупка на стоки с цел препродаж-
бата им в първоначален, преработен или обра-
ботен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж 
и обзавеждане на недвижими имоти, ремонт 
и възстановяване на собственост, търговско 
представителство и посредничество на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
комисионна и спедиционна дейност, лизингови 
сделки, консултантска, рекламна и информацион-
на дейност, сделки с интелектуална собственост, 
преводаческа дейност и легализации, интериорен, 
екстериорен и приложен дизайн, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон или друг 
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок, със съдружници Томас 
Уилям Ангъс и Джозепе Д’Онофрио, който го 
управлява и представлява.
9912

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3671 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1971/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Алумина елит трей-
динг“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление Велико Търно-
во, кв. Чолаковци, м. Дълга Лъка, с предмет на 
дейност: архитектурна, проектантска и консул-
тантска дейност в строителството, проектиране, 
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строителство, ремонт и поддръжка на всякакви 
обекти, водно строителство, проектиране, строи-
телство, ремонт и поддръжка на всякакви пътища 
и съоръжения, складови и лизингови сделки, 
стоков контрол, производство на алуминиева и 
PVC дограма, металообработване и металолеене, 
производство, изкупуване, покупка на стоки с 
цел препродажба в първоначален или обработен 
вид, търговско посредничество и представител-
ство на български и чуждестранни физически и 
юридически лица, туроператорски, туристически, 
турагентски услуги, покупка, строеж и обзавеж-
дане на недвижими имоти с цел продажба и 
отдаване под нем, ресторантьорство и хотели-
ерство, рекламни, информационни и програмни 
услуги, импорт, експорт и реекспорт, транспортна 
и спедиторска дейност, консултантски услуги, 
както и всякаква друга дейност, незабранена със 
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не-
определен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Диан Атанасов Палазов.
9913

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3726 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1982/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Джей – консулт“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Охрид 1, 
вх. В, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: работа 
с източници с йонно йонизиращи лъчения с цел 
техническо обслужване, монтаж, демонтаж, ре-
монтни дейности и други услуги, покупка на стоки 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни дейности, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импре-
сарски и други услуги, покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
сключване на сделки, външнотърговска дейност 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от еднолич-
ния собственик на капитала и управител Христо 
Димитров Хаджиангелов.
9914

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3724 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1986/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Чесматих“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление с. Драганово, ул. Ген. Гурко 
27, с предмет на дейност: търговска дейност, 
производство и търговия на едро и дребно със 
селскостопанска продукция, хранителни и про-
мишлени стоки, разносна търговия, сервизни 
услуги, строително-монтажна дейност, посред-
ническа дейност, кафе-аперитив, хотелиерство, 
ресторантьорство, рекламна, консултантска дей-
ност, представителство на местни и чуждестранни 
физически и юридически лица, импорт, експорт 
и реекспорт, търговия и лизингова дейност, отда-
ване под наем, автотранспортни и таксиметрови 
услуги с нови и употребявани леки и тежкото-

варни автомобили, двуколесна, селскостопанска 
и строителна техника, сделки с интелектуална 
собственост, покупка, изграждане, строителство 
или обзавеждане на недвижими имоти и тяхната 
продажба или отдаване под наем с цел печалба 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Владимир 
Николов Николов.
9915

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3512 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1869/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Тотал – Лес“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление гр. Стражица, ул. Стефан Караджа 
16, с предмет на дейност: горско- и селскостопан-
ски дейности, организиране и осъществяване на 
действия по управление и ползване на гори и земи 
от горския фонд съобразно Закона за горите и 
актовете по прилагането му, добив, преработка и 
покупко-продажба на дървесина и дървени мате-
риали, сделки с недвижими имоти, производство 
и търговия на едро и дребно с промишлена и 
селскостопанска продукция, хранителни стоки и 
стоки за бита, покупка на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
строителство и строително предприемачество, 
транспортна и превозна дейност, технически, 
консултантски и други услуги, експлоатация на 
магазини и заведения за обществено хранене, 
туристическа дейност, търговско посредничество 
и представителство на български и чуждестранни 
физически и юридически лица, както и всякаква 
друга стопанска дейност, незабранена със закон, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от еднолич-
ния собственик на капитала и управител Тотко 
Тодоров Станчев.
9916

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3629 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1931/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Джей Пи Еф сърви-
сис“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление Велико Търно-
во, ул. Независимост 3, с предмет на дейност: 
вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, 
реекспортни и други специфични външнотъргов-
ски сделки, търговия и покупка на стоки с цел 
препродажбата им в първоначален, преработен 
или обработен вид, хотелиерски услуги, химиче-
ско чистене, пране и гладене, 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 вне-
дрителска дейност, маркетингова, рекламна и 
информационна дейност, сделки с интелектуална 
собственост, с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала и упра-
вител Джеймс Патрик Флад.
9917
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Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3665 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1945/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Еко уин енержи“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Йоновка 
4Б, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговия на едро и дребно с промишлени и 
хранителни стоки, търговско представителство 
и посредничество на местни и чуждестранни 
лица в страната и в чужбина, производство, 
изкупуване, преработка, реализация и търговия 
с вторични суровини, цветни и черни метали, 
руди, кокс, комисионни, спедиционни и превозни 
сделки, менителници, записи на заповед и чекове, 
складови, лицензионни и сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски 
или други услуги, бартерни и лизингови сделки, 
транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки 
с интелектуална собственост, ресторантьорство, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, други дейности и услуги, 
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дру-
жеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на 
капитала и управител Милен Минчев Павлов.
9918

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3663 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1949/2007 впи-XII.2007 г. по ф.д. № 1949/2007 впи-.2007 г. по ф.д. № 1949/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Коулфърн“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Десети 
февруари 4, с предмет на дейност: вътрешно- и 
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни 
и други специфични външнотърговски сделки, 
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата 
им в първоначален, преработен или обработен 
вид, хотелиерски услуги, химическо чистене, пра-
не и гладене, 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 дей-
ност, маркетингова, рекламна и информационна 
дейност, сделки с интелектуална собственост, 
както и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон или друг нормативен акт, с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се 
управлява и представлява от едноличния собстве-
ник на капитала и управител Джанис Фолкнър. 
9919

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3713 от 
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1200/96 вписа в търгов-
ския регистър промени за „Захарни заводи“ – АД, 
Горна Оряховица: заличи като член на управи-
телния съвет на дружеството Красимир Иванов 
Добрев; вписа като член на управителния съвет, 
председател на УС и изпълнителен директор на 
дружеството Стоян Димитров Шубеков; друже-

ството ще се представлява от Стоян Димитров 
Шубеков – председател на УС и изпълнителен 
директор, Пеню Величков Пенев – изпълнителен 
директор, и Валентина Иванова Ралева – изпъл-
нителен член, заедно.
9920

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3702 
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 660/2002 вписа в тър-
говския регистър промени за „Етър – 1924“ – АД, 
Велико Търново: вписа промяна в устава на дру-
жеството в частта относно броя на членовете на 
съвета на директорите от 5 на 3 членове; заличи 
вписаните членове на съвета на директорите 
Кирил Веселинов Рабчев, Дончо Николов Кара-
иванов и Надежда Радославова Владева; вписа 
като член на съвета на директорите Стефан 
Николов Стефанов.
9921

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3537 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1823/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Маджаров – 88“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. П. К. Яворов 
36, вх. А, с предмет на дейност: ново строителство 
и ремонт на обществени и други сгради, почист-
ване и поддържане на обществени и други поме-
щения, вътрешна и външна търговия, разкриване 
и експлоатация на собствена търговска мрежа, 
производство на всякаква разрешена продукция, 
маркетинг, рекламна и информационна дейност, 
търговско посредничество и комисионерство, 
всякаква друга дейност, незабранена със закон, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Севдалин 
Ивайлов Маджаров.
9922

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3656 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1960/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Кейби Бългерия“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Десети 
февруари 4, с предмет на дейност: вътрешно- и 
външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни 
и други специфични външнотърговски сделки, 
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата 
им в първоначален, преработен или обработен 
вид, хотелиерски услуги, химическо чистене, пра-
не и гладене, 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 дей-
ност, сделки с интелектуална собственост, както 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон 
или друг нормативен акт, с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управля-
ва и представлява от едноличния собственик на 
капитала и управител Кевин Брайън Блос.
9923



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  71   

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3562 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1903/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Ди Джи Райд БГ“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление с. Арбанаси, община Велико 
Търново, с предмет на дейност: покупка, строеж, 
обзавеждане и продажба на недвижими имоти, 
хотелиерство, транспортни услуги, спедиторска 
дейност, производство, преработка и търговия със 
селскостопански продукти, автосервиз и пътна 
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, 
бартерни и реекспортни и други специфични 
външнотърговски сделки, търговия и покупка 
на стоки с цел препродажбата им в първонача-
лен, преработен или обработен вид, търговско 
представителство и посредничество на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
комисионна и спедиционна дейност, лизингови 
сделки, научно-развойна, изследователска, внедри-
телска, маркетингова, рекламна и информационна 
дейност, сделки с интелектуална собственост, 
както и всякаква друга дейност, незабранена със 
закон или друг нормативен акт, с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управля-
ва и представлява от едноличния собственик на 
капитала и управител Денис Гретън Райд.
9924

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3528 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1889/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Проект Десижънс“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Велико Тър-
ново, ул. Тракия 4, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи и препродажбата им 
в първоначален, обработен или преработен вид, 
комисионна, спедиционна, складова, транспортна, 
лизингова, бартерна дейност, както и на търговско 
представителство и посредничество, изкупуване 
и продажба на селскостопанска и животинска 
продукция, вътрешна и външна търговия, стро-
ително-ремонтни дейности, пректиране и сделки 
с недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьор-
ски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни и импресарски услуги и всякакви 
други дейности, незабранени със закон, с капи-
тал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок 
и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Стойчо 
Атанасов Вълчев.
9925

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3750 
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1679/2007 вписа в тър-
говския регистър промени за „Коприна“ – ЕООД, 
Велико Търново: вписа увеличение на капитала 
на дружеството чрез записване на нови дялове от 
едноличния собственик „Свилоза – ЗИК“ – АД, 
Свищов, от 2 008 720 лв. на 2 562 350 лв., разпре-
делени в 256 235 дяла от 10 лв. всеки един от тях.
9926

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3523 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1876/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Молик“ – ЕООД (из-

писва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление с. Кесарево, община Стражица, 
ул. Витоша 1, с предмет на дейност: дърводобив 
и дървопреработване, търговия с дървесина, 
събиране и търговска дейност с билки и гъби, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионерство, транспортни и строителни 
дейности и услуги, други, незабранени със закон 
дейности и услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството 
е с неопределен срок и се управлява и предста-
влява от едноличния собственик на капитала и 
управител Исмаил Мехмедов Моликов.
9927

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3725 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1411/2007 вписа 
в търговския регистър промени за „Бългериън 
пириъд пропъртийс“ – ЕООД, Велико Търново: 
вписа като съдружник в дружеството Питър 
Робърт Хигинс; вписа дружеството с ново наиме-
нование „Бългериън пириъд пропъртийс“ – ООД; 
вписа нов адрес на управление Велико Търново, 
ул. Възрожденска 1, вх. А, ап. 5; дружеството ще 
се управлява и представлява от досега вписаните 
управители Джанет Мери Брейди и Питър Робърт 
Хигинс заедно и поотделно.
9928

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3661 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 995/2003 вписа 
в търговския регистър промени за „Бългериан 
пропърти мениджмънт“ – ООД, Велико Търново: 
вписа нов адрес на управление Велико Търново, 
ул. Десети февруари 4, ет. 1, ап. 1.
9929

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3667 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1943/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Ар Ди“ – ЕООД (из-
писва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Колю Гайтан-
джията 1, с предмет на дейност: покупка, строеж, 
обзавеждане и продажба на недвижими имоти, 
хотелиерство, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон или друг нормативен акт, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Робърт Дюар.
9930

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3623 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1164/91 вписа 
в търговския регистър прехвърляне на предпри-
ятието на едноличен търговец Йордан Иванов 
Петров с фирма „Глория – 62 – Йордан Петров“, 
с. Върбица, на едноличен търговец Иглика 
Петрова Петрова с фирма „Виктория – Иглика 
Петрова“, с. Върбица.
9931

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3610 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1930/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Феникс – ВТ“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Никола 
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Габровски 75А, с предмет на дейност: събиране, 
обработка, преработка, временно съхраняване, 
транспорт и търговия с вторични суровини, както 
и всякакви други услуги и дейности, незабранени 
със закон или друг нормативен акт, с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и 
се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Алексей 
Георгиев Алексиев.
9932

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3609 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1922/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Екскрета“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Велико Търново, ул. Велчо 
Джамджията 9А, с предмет на дейност: покупка 
на стоки с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, комисионна, спе-
диторска, складова, лизингова, конструкторска и 
консултантска дейност, маркетингови проучвания, 
превозна дейност на товари и пътници, посред-
ническа и представителна дейност, вътрешна и 
външна търговия, внос, износ, бартерни сделки, 
реекспорт, други дейности и услуги, незабранени 
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок, със съдружници Чарлз Мъри 
и Силвия Бийъм и се управлява и представлява 
от управителя Чарлз Мъри.
9933

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3636 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1035/2007 вписа 
в търговския регистър промени за „Пропърти 
груп“ – ООД, Велико Търново: заличи като 
съд ружник, управител и представляващ Бо-
рислав Асенов Иванов; вписа като съдружници 
в дружеството Иво Стефанов Иванов и Михаил 
Йорданов Михайлов; вписа дружеството с нов 
адрес на управление Велико Търново, ул. Гоце 
Делчев 5, вх. Б, ет. 3, ап. 5; вписа като управители 
и представляващи дружеството Иво Стефанов 
Иванов и Михаил Йорданов Михайлов, които ще 
управляват и представляват дружеството заедно 
с вписания управител Месру Велиев Мемишев.
9934

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с разпореждане 
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 696/2005 и решение 
№ 3340 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1152/92 на Ок-
ръжния съд – Русе, вписа в търговския регистър 
прехвърляне на предприятието на едноличен 
търговец „Иванчо Кънчев“, с. Писанец, община 
Ветово, на „Мигрос“ – ЕООД, Горна Оряховица.
9935

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3714 от 
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1049/99 вписа в търговския 
регистър промени за „Захар Инвест“ – АД, Горна 
Оряховица: вписа увеличение на капитала на 
дружеството от 50 000 лв. на 5 050 000 лв. чрез 
издаване на нова емисия от 5 000 000 поименни 
акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
9936

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3666 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1944/2007 вписа в 

търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Нелсън контракт“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Колю Гайтан-
джията 1, с предмет на дейност: покупка, строеж, 
обзавеждане и продажба на недвижими имоти, 
хотелиерство, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон или друг нормативен акт, 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от еднолич-
ния собственик на капитала и управител Морис 
Едуин Нелсън.
9937

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 231, 192а и 194 ТЗ с 
решение № 3125 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1200/96 
вписа в търговския регистър промени за „Захарни 
заводи“ – АД, Горна Оряховица: вписа увеличе-
ние на капитала на дружеството при условията 
на чл. 197 ТЗ във връзка с чл. 112 ЗППЦК със 
собствени средства (резерви) на дружеството от 
694 552 лв. на 8 334 624 лв. чрез издаване на 7 
640 072 безналични поименни акции с номинал-
на стойност 1 лв.; на основание чл. 112б, ал. 2 
ЗППЦК право да участват в увеличението на 
капитала имат лицата, придобили акции най-
късно 14 дни след датата на общото събрание 
на акционерите.
9938

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3711 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 146/2003 вписа 
в търговския регистър промени за „Център за 
професионално обучение към Регионален съюз 
на ТПК – гр. Велико Търново“ – ЕООД, Велико 
Търново: заличи като едноличен собственик на 
капитала „Регионален съюз на трудово-произво-
дителните кооперации“, Велико Търново; вписа 
като едноличен собственик на капитала Ваня 
Димитрова Вачева, която ще управлява и пред-
ставлява дружеството.
9939

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ 
с определение № 3755 от 13.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 1454/93 допусна прилагането на годишния 
финансов отчет на „Трапезица“ – АД, Велико 
Търново, за 2006 г.
9940 

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3613 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1134/95 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на предприяти-
ето на едноличен търговец Снежана Стефанова 
Иванова с фирма „Сузана – Снежана Иванова“, 
Велико Търново, като съвкупност от права, за-
дължения и фактически отношения от Снежана 
Стефанова Иванова на „ВТ билдинг груп“ – ООД, 
Велико Търново.
9941

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3619 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 48/2002 вписа 
в търговския регистър прехвърляне на предпри-
ятието на едноличен търговец Стефан Стоянов 
Каралъмов с фирма „Агаротика – Стефан Стоя-
нов“, Велико Търново, като съвкупност от права, 
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задължения и фактически отношения от Стефан 
Стоянов Каралъмов на „ВТ билдинг груп“ – ООД, 
Велико Търново.
9942

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ 
с определение № 3756 от 13.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 1868/97 допусна прилагането на годишния 
финансов отчет на „Трапезица – приват“ – АД, 
Велико Търново, за 2006 г.
9943

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с 
решение № 3698 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1625/98 
вписа в търговския регистър промени за „Лясков-
ски лозя“ – АД, гр. Лясковец: заличи като член 
на съвета на директорите Ивайло Иванов Капа-
рашев; вписа като член на съвета на директорите 
Поликсена Костадинова Мешничарова; допуска 
прилагането на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2006 г.
9944

Великотърновският окръжен съд на осно-
вание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 
ЗДЛ с решение № 3517 от 27.XI.2007 г. по ф.д. 
№ 2343/95 вписа в търговския регистър промени 
за „Икар – 95“ – ООД, Велико Търново: деноми-
нира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 
5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв. всеки 
един от тях; вписа дружеството с ново наиме-
нование: „Автокомерс ВТ“ – ООД; дружеството 
ще се управлява от вписания управител Румен 
Димитров Боянов.
9945

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3898 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1260/2003 
вписа в търговския регистър промени за „Неп-
тун – 2003“ – ООД, Велико Търново: заличи като 
съдружници в дружеството Тодор Димитров 
Иванов и Сийка Георгиева Иванова; заличи 
като управител и представляващ дружеството 
Сийка Георгиева Иванова; вписа като едноличен 
собственик на капитала Диман Стефанов Ата-
насов; вписа дружеството с ново наименование: 
„Нептун – 2007“ – ЕООД; вписа дружеството с 
нов адрес на управление Велико Търново, ул. 
Пишмана 32; вписа като управител и предста-
вляващ дружеството Диман Стефанов Атанасов.
9946

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение 
№ 3816 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1670/96 вписа 
в търговския регистър заличаването на „Делта 
МХД – в ликвидация“ – ЕООД, Павликени.
9947

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3905 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 4676/91 вписа 
в търговския регистър промени за „Раховец – ту-
рист“ – ООД, Горна Оряховица: заличи като съ-
дружник в дружеството „Атоал – турист“ – ООД, 
Горна Оряховица; вписа като съдружници в 
дружеството Цанка Христова Димитрова, Ди-
митър Атанасов Димитров и Мартин Димитров 
Димитров.
9948

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3571 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1916/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Хагау“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Велико Търново, ул. Сте-
фан Стамболов 10, с предмет на дейност: външ-
но- и вътрешнотърговска дейност, търговско 
представителство, посредничество и агентство, 
туристически услуги в страната и в чужбина, 
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и 
международен транспорт, програмна и рекламна 
дейност, придобиване на недвижими имоти за 
собствени на дружеството нужди, отдаването 
им под наем или продажбата им с цел печалба, 
създаване на интернет сайтове, графичен дизайн, 
както и всякаква друга дейност, незабранена със 
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с нео-
пределен срок, със съдружници Кристина Фло-
рентина Хагау и Юджийн Драгус Хагау, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
9949

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3572 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1914/2007 впи-
са в търговския регистър еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Тони – 08“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и ад-
рес на управление Велико Търново, ул. Иларион 
Драгостинов 17, вх. В, ет. 5, ап. 15, с предмет на 
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, 
ремонтни услуги, транспортни услуги, търговия 
и покупка на стоки с цел препродажбата им 
в първоначален, преработен и обработен вид, 
търговско представителство и посредничество на 
местни и чуждестранни физически и юридически 
лица, маркетингова, рекламна и информационна 
дейност, както и всякаква друга дейност, неза-
бранена със закон или друг нормативен акт, с 
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от еднолич-
ния собственик на капитала и управител Антон 
Витков Ръжгев.
9950

Великотърновският окръжен съд на осно-
вание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 
ЗДЛ с решение № 3710 от 11.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 402/98 вписа в търговския регистър промени 
за „Валборг“ – ООД, Велико Търново: деномини-
ра капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 
5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв. всеки 
един от тях; заличи като съдружник, управител 
и представляващ дружеството Валентин Великов 
Щирков; вписа като съдружник, управител и 
представляващ дружеството Даниела Георгиева 
Щиркова, която ще управлява и представлява 
дружеството с вписания управител Божидар 
Христов Хубанов заедно или поотделно.
9951

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1156 от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2126/91 вписа в търговския 
регистър промени за „Видол – 05“ – ООД: вписва 
прекратяването на участието на съдружника Бог-
дан Трифонов Манджуков; намалява капитала от 
5500 на 5000 лв., разпределен в дяловете; вписва 
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промяна в дружествения договор; дружеството 
ще се представлява и управлява от управителя 
Огнян Цветанов Флоров.
9450

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 
8.І.2007 г. по ф.д. № 116/99 вписа в търговския 
регистър промени за „Медико-стоматологичен 
център № І – Видин“ – ЕООД, Видин: вписва 
промяна в предмета на дейност: специализи-
рана извънболнична медицинска и дентална 
помощ – диагностика, лечение, рехабилитация и 
наблюдение на болни, консултации, профилакти-
ка, експертиза на временна нетрудоспособност, 
дейности по здравна промоция и профилактика, 
вкл. профилактични прегледи и имунизации, 
издаване на документи, свързани с дейността, 
насочване пациенти за консултативна и болнич-
на помощ, предписване на лабораторни и други 
изследвания, предписване извършването на ме-
дицински и дентални дейности и манипулации 
под техен контрол и отговорност, предписване 
обема, вида домашни грижи и помощ за бол-
ни, предписване на лекарства, превързочни 
материали и медицински пособия, лечение на 
болен в дома му, когато състоянието му налага 
това, хоспитализиране пациентите в болница, 
когато лечебната цел не може да се постигне в 
амбулаторни условия или в дома на пациентите, 
организиране и провеждане на здравно-просветна 
дейност; вписва промяна в наименованието на 
„Медико-дентален център І – Видин“ – ЕООД, 
Видин; вписва промяна в учредителния акт на 
дружеството.
9451

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение № 4 от 3.І.2008 г. по ф.д. № 663/2003 
вписа в търговския регистър промени за „Ме-
гастрой – 2004“ – ЕООД: вписва прехвърляне 
на 50 дружествени дяла от Зорница Руменова 
Гузелска-Чанева на „Юнион Електрик“ – ЕАД; 
заличава едноличен собственик на капитала 
Зорница Руменова Гузелска-Чанева; вписва 
едноличен солбственик на капитала „Юнион 
Електрик“ – ЕАД; заличава управителя Зорница 
Руменова Гузелска-Чанева; вписва като управител 
Михаил Тодоров Тодоров; вписва ново седалище 
и адрес на управление: София, район „Красно 
село“, бул. Ген Тотлебен 30 – 32, ет. 7; вписва нов 
предмет на дейност: изграждане и експлоатация 
на малки водни електрически централи, произ-
водство и пренос на електроенергия, покупка 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионна, 
спедиционна, превозна, складова, лизингова и 
дейност по осъществяване на стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, рекламни, 
информационни, програмни и други услуги, по-
купка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба и/или експлоатация, по-
среднически сделки и други сделки, незабранени 
със закон; вписва нов учредителен акт.
9452

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1155 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 552/2005 вписа в тър-
говския регистър промени за „Елф – 7“ – ЕООД, 

Видин: вписва прехвърляне на всичките 50 
дружествени дяла на обща стойност 5000 лв. от 
Елиза Емилова Борисова на Валентин Кирилов 
Борисов; вписва като едноличен собственик на 
капитала на дружеството Валентин Кирилов 
Борисов; вписва учредителен акт от 19.12.2007 г.
9453

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1099 
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 610/2007 вписва в 
търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Патстрой“ – ООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управле-
ние Видин, бул. Панония 11, вх. В, ет. 5, ап. 44, 
с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид в страната и в 
чужбина; ремонт на битова техника; производство 
на разрешени стоки с цел продажба; търговско 
представителство и посредничество; комисион-
на, спедиционна, складова и лизингова дейност; 
сделки по предоставяне на услуги – превозни, 
хотелиерски, рекламни (без книгопечат), инфор-
мационни и импресарски; покупка, строеж и об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба; 
други дейности (след получаване на съответен 
лиценз), незабранени със закон. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., със съдружници Виктория 
Василева Начева и Добромир Валентинов Начев 
и се управлява и представлява от управителя 
Виктория Василева Начева.
9454

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 38/99 допуска прлагането 
в търговския регистър на годишния счетоводен 
отчет за 2006 г. и баланс на „Белоградчик – път-
нически превози“ – АД.
9455

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1097 от 
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 81/2000 вписа в търгов-
ския регистър промени за „Видапътстрой“ – ЕАД: 
вписва като едноличен собственик на капитала 
„Пътища и магистрали“ – АД; вписва освобожда-
ването на Олег Станимиров Гурбалов от съвета 
на директорите; вписва нов съвет на директорите 
в състав: Орлин Георгиев Хаджиянков – предсе-
дател, Славчо Георгиев Марков – зам.-председа-
тел, и Йоша Василова Георгиева – изпълнителен 
директор; вписва нов устав; дружеството ще се 
управлява и представлява от Йоша Василова 
Георгиева и Орлин Георгиев Хаджиянков заедно 
и поотделно.
9456

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 271, ал. 1 ТЗ с решение № 1141 от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 140/2004 вписа в търгов-
ския регистър заличаване на „Сиг 2004“ – ООД; 
вписва прекратяването на дейността и освобож-
даването от отговорност на ликвидатора Стефан 
Боянов Стефанов.
9457

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1142 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 179/2006 вписа в тър-
говския регистър промяна за „Феникс“ – ООД, 
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Видин: вписа прехвърлянето на 3 дяла от Станко 
Бируцич на Вилхелм Евстатиев Станев; вписва 
приемането на нов дружествен договор.
9458

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 
10.І.2008 г. по ф.д. № 2588/91 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на фирмата заедно с търгов-
ското предприятието на ЕТ „Монако – Красимир 
Цолов“ като съвкупност от права, задължения 
и фактически отношения на „Монако“ – ЕООД.
9459

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1131 
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 638/2007 вписа в тър-
говския регистър еднолично дружество с ограни-
чена отговорност „Денис“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Видин, ул. Александър 
Стамболийски 20, ет. 2, и с предмет на дейност: 
търговия, внос и износ, външнотърговска дейност; 
реекспорт, експорт, бартер; лизингова дейност, 
разносна и оказионна търговия; разкриване на 
верига от магазини и заведения, изкупуване, 
производство и пласмент на селскостопански, 
хранителни и промишлени стоки; транспортна 
и спедиторска дейност; ресторантьорство, хо-
телиерство, обществено хранене, сладкарство, 
хлебопроизводство; битови услуги на населението; 
видео- и звукозапис; икономически, счетоводни, 
административни и правни услуги на фирми и 
граждани; туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски, преводачески 
или други услуги; търговско представителство и 
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, както и 
всякаква друга дейност, незабранена със закон, 
която дейност ще се осъществява в страната и 
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
с едноличен собственик на капитала Пламен 
Данчев Тонов, който го управява и представлява.
9460

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 
3.І.2008 г. по ф.д. № 122/93 вписа в търговския 
регистър промени за „Видина рот“ – ООД, Ви-
дин: вписва освобождаването на съдружника 
Александър Петрович Мишенков; вписва като 
съдружник и управител Горан Цветанов Белов; 
вписва промяна в броя на дяловете на капита-
ла на 100 вместо на 500 и в размера по 50 лв. 
вместо по 10 лв.; вписва прехвърляне на дяловете 
от Александър Петрович Мишенков на Иво Бо-
рисов Горанов – 30 дяла, и на Горан Цветанов 
Белов – 20 дяла; дружеството ще се управлява и 
представлява от съдружника и управител Горан 
Цветанов Белов.
9952

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1146 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 72/96 вписва промени 
за „Димафарм“ – ЕООД: допълва предмета на 
дейност с „дрогерия за продажба на лекарствени 
средства, билки, козметични и санитарно-хигиен-
ни средства, търгувани без разрешение“; вписва 
нов учредителен акт-устав на дружеството.
9953

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 503/2004 допуска прилага-
нето в търговския регистър на годишния счетово-
ден отчет за 2006 г. на „Автомотор Видин“ – АД.
9954

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1109 от 
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 503/2004 вписа промяна 
за „Автомотор Видин“ – АД: вписва увеличе-
ние на капитала от 675 000 лв. на 1 125 000 лв.; 
вписва нов устав; вписва освобождаването на 
съвета на директорите в състав: Кирил Иванов 
Сандов, Кънчо Иванов Кънчев и Борис Венели-
нов Стругарев; записва нов съвет на директорите 
в състав: Кирил Иванов Сандов – председател, 
Кънчо Иванов Кънчев – изпълнителен директор, 
и Борис Венелинов Стругарев – изпълнителен 
директор; дружеството ще се представлява от 
двамата изпълнителни директори задължително 
съвместно.
9955

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9 от 
14.І.2008 г. по ф.д. № 342/2005 вписа в търговския 
регистър промяна за „Технически компоненти 
България“ – ЕООД: премества седалището и 
адреса на управление от Видин, ж.к. Христо Бо-
тев, бл. 5, вх. Б, ап. 4, във Видин, Североизточен 
район, имот 076005.
9956

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
29.ХІ.2007 г. по ф.д. № 493/2004 вписа промени 
за „Тибиел“ – ЕООД, Враца: вписва като едноли-
чен собственик на капитала Димитър Йорданов 
Иванов; вписва акт на еднолично дружество с 
ограничена отговорност от 9.ХІ.2007 г.; заличава 
като управител и представляващ дружеството 
Веселин Николаев Василев; вписва като упра-
вител и представляващ дружеството Димитър 
Йорданов Иванов.
9399

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 555/95 вписа в търговския 
регистър заличаването на „Тива“ – ООД, Мездра, 
в ликвидация.
9400

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ с решение от 
30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1177/94 вписа в търговския 
регистър промени за „Сортови семена“ – АД, Вра-
ца: заличава досегашните членове на съвета на 
директорите Жанета Стефанова Пиронкова и Сти-
лян Иванов Киров; вписва съвет на директорите 
в състав: Жанета Стефанова Пиронкова, Стилян 
Иванов Киров и Иван Адамов Киров; вписва 
като представляващ дружеството (изпълнителен 
директор) Жанета Стефанова Пиронкова; вписва 
промяна в предмета на дейност чрез включване 
на производство и търговия с алуминиева и РVС 
дограма; вписва приетата промяна в устава на 
дружеството.
9401

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 93/2005 вписа промени за 
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„Кауформ“ – ЕООД, Враца: заличава като едно-
личен собственик на капитала Пламен Димитров 
Бобев; вписва като съдружник в дружеството 
Мария Иванова Бобева; измененя фирмата на 
дружеството на „Кауформ“ – ООД; премества 
адреса на управление на дружеството на бул. 
Христо Ботев 150; дружеството ще се управлява 
и представлява от съдружниците Пламен Димит-
ров Бобев и Мария Иванова Бобева заедно и 
поотделно; вписва дружествен договор.
9402

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 884/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограни-
чена отговорност „Веда“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление с. Гложене, ул. Васил 
Коларов 6, с предмет на дейност: съхранение, 
приготвяне, опаковане, контролиране, даване 
на консултации, отпускане по лекарско и без 
лекарско предписание на разрешени за употреба 
в Република България лекарствени продукти, 
както и хранителни добавки, козметични и са-
нитарно-хигиенни средства по списък, определен 
от министъра на здравеопазването, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Силвия 
Христова Гарванска.
9403

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 939/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Никси“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Враца, ул. Околчица 4, с 
предмет на дейност: производствена дейност и 
ремонтни услуги в областта на електрониката, 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обрабо-
тен вид, производство на стоки с цел продажба, 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова 
дейност, търговско представителство и посред-
ничество, външнотърговска дейност, маркетинг 
и бартерни сделки, както и всякакви дейности, 
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Николинка 
Димитрова Йорданова.
9404

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 409/2006 
вписа промени за „Искър 3“ – ЕООД, гр. Роман: 
премества седалището и адреса на управление на 
дружеството от гр. Роман, ул. Христо Ботев 14А, 
в София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 
10; вписва нов учредителен акт.
9405

Врачанският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 
ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 63/2007 
вписа в търговския регистър промени за „Тур-
боген“ – ООД, Враца: вписва ново седалище и 
адрес на управление на дружеството в София, 
район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 10; вписва 

промяна в дружествения договор; заличава седа-
лището и адреса на управление на дружеството 
във Враца, ул. Вардар 21.
9406

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 711/98 вписа 
в търговския регистър промени за „ВЕЦ Долна 
Бешовица“ – ЕООД, гр. Роман: вписва ново се-
далище и адрес на управление на дружеството в 
София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 10; 
вписва промяна в учредителния акт; заличава 
седалището и адреса на управление на друже-
ството в Роман, ул. Христо Ботев 14А.
9407

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 314/97 впи-
са промени за „М.М.Г.“ – ООД, Враца: вписва 
като съдружник в дружеството „Казино Реше-
ния“ – ЕООД, София; заличава като съдружник 
в дружеството Мария Красимирова Каменова; 
вписва нов предмет на дейност: организиране на 
хазартни игри с игрални автомати (след получа-
ване на лиценз), вътрешна и външна търговия, 
покупка, строеж и/или обзавеждане на недви-
жими имоти с цел продажба и/или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба и/или от-
даване под наем, представителство (без проце-
суално), посредничество и агентство на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
транспортна и спедиторска дейност в страната 
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, 
рекламна дейност, вътрешен и международен ту-
ризъм, както и всякакви други търговски сделки, 
незабранени със закон; вписва ново седалище и 
адрес на управление на дружеството в София, 
район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Зорница 2; 
вписа приетите промени в дружествения договор; 
заличава седалището и адреса на управление 
на дружеството във Враца, ул. Христо Ботев 16.
9408

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от № 2026 от 
15.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф.д. № 174/2002 
за „Високотехнологичен бизнес инкубатор“ – АД: 
заличава като член на управителния съвет То-
мислав Пейков Дончев; вписва като член на 
управителния съвет Юлия Иванова Добрева.
9707

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 2002 от 13.ХІІ.2007 г. допуска прилагането по 
ф.д. № 174/2002 на проверения и приет годишен 
счетоводен отчет за 2006 г. на „Високотехноло-
гичен бизнес инкубатор“ – АД, Габрово.
9708

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1 от 
7.І.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 640/2004 
на проверения и приет годишен счетоводен отчет 
за 2006 г. на „Шипка милк“ – АД, Габрово.
9709



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  77   

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3 от 
7.І.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 3000/91 
на проверения и приет годишен счетоводен отчет 
за 2006 г. на „Шипка“ – АД, Габрово.
9710

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2 
от 7.І.2008 г. допуска прилагането по ф.д. № 153/97 
на проверения и приет годишен счетоводен отчет 
за 2006 г. на „Шипка – 97“ – АД, Габрово.
9711

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 1461 от 25.ІХ.2007 г. допуска прилагането по 
ф.д. № 1020/99 на проверения и приет годишен 
счетоводен отчет за 2006 г. на „Бук – 2000“ – АД, 
Габрово.
9712

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1574 
от 15.Х.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 46/99 
на проверения и приет годишен счетоводен отчет 
за 2006 г. на „Теспо – 9“ – АД, Габрово.
9713

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 165, т. 4 и чл. 231, ал. 4 ТЗ с 
решение № 2084 от 19.ХІІ.2007 г. вписа промяна 
по ф.д. № 2833/91 за „Гама проект“ – АД: вписа 
намаляване на броя на членовете на съвета на 
директорите от 4 на 3; заличава като член на 
съвета на директорите Динка Дичева Василева.
9714

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 165, т. 4 и чл. 231 ТЗ с реше-
ние № 2085 от 19.ХІІ.2007 г. вписа промени по 
ф.д. № 575/99 за „Гама проект 99“ – АД: вписа 
намаляване на броя на членовете на съвета на 
директорите от 5 на 4; заличава като член на 
съвета на директорите Динка Дичева Василева.
9715

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 1813 от 19.ХІ.2007 г. допуска прилагането по 
ф.д. № 1325/93 на проверения и приет годишен 
счетоводен отчет за 2006 г. на „Бриз“ – АД, 
Севлиево.
9716

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 165, ал. 4, чл. 231, чл. 235, ал. 2 
и 3 ТЗ с решение № 1991 от 12.ХІІ.2007 г. вписа 
промяна по ф.д. № 895/93 за „Напредък“ – АД: 
заличава вписания съвет на директорите в състав: 
Стефан Кръстев Дамаскинов, Мария Илиева Дан-
кова-Каракашева и Ангелина Цветкова Спасова; 
заличава като лица, овластени да представляват 
дружеството, Мария Илиева Данкова-Каракашева 
и Ангелина Цветкова Спасова; заличава като 
прокурист Тихомир Лалов Тодоров; вписа тричле-
нен съвет на директорите с петгодишен мандат в 
състав: Мария Солева Солева, Луиза Симеонова 
Стойкова и „Мерикрафт България“ – ЕООД (ф.д. 
№ 340/2007 по описа на Софийския окръжен 
съд); вписа като лица, овластени да представ-
ляват дружеството Мария Солева Солева и 
Луиза Симеонова Стойкова; дружеството ще се 

представлява от членовете на съвета на директо-
рите Мария Солева Солева и Луиза Симеонова 
Стойкова заедно.
9717

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 1864 от 27.ХІ.2007 г. допуска прилагането по 
ф.д. № 1404/93 на проверения и приет годишен 
счетоводен отчет за 2006 г. на „Лъв“ – АД, Габрово.
9718

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 165, т. 2 и 4, чл. 231, чл. 234, 
ал. 3 и чл. 235, ал. 3 ТЗ с решение от № 2168 от 
28.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф.д. № 604/93 
за „Петрургия“ – АД: заличава като член на 
съвета на директорите и като лице, овластено 
да представлява дружеството, Стефан Енчев Ен-
чев; вписа като член на съвета на директорите 
Румен Симеонов Симеонов; вписа като предмет 
на дейност: производство на ляти и пресовани 
базалтови изделия, изделия „Ситал – БЛ“ и ба-
залтово брашно, търговия с такива в страната и в 
чужбина; заготовка, производство и реализация на 
метални изделия, изделия от дърво и дървесина, 
строителни материали; инженерингова дейност, 
ноу-хау и управление на иновационни процеси в 
областта на петрургията и скалнооблицовъчните 
материали; всякаква друга дейност, незабранена 
от закона. Дружеството се представлява от члена 
на съвета на директорите Стоян Савов Шопов.
9719

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 115, т. 1 и 3 ТЗ с ре-
шение № 2012 от 13.ХІІ.2007 г. регистрира промени 
по ф.д. № 517/2006 за „Пи и груп“ – ООД: вписа 
прехвърляне на дружествени дялове; заличава 
като съдружник Ивелин Симеонов Кичуков; вписа 
като съдружник „Салена“ – АД (ф.д. № 3848/2007 
по описа на ОС – Бургас), представлявано от 
Ивелин Симеонов Кичуков; вписа промяна на 
адреса на управление от ул. Прохлада 5 на ул. 
Радецка 15, ет. 2.
9720

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2013 
от 13.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 134/2007 за „ПИС турс“ – ООД: вписа прех-
върляне на дружествени дялове; заличава като 
съдружник Ивелин Симеонов Кичуков; вписа 
като съдружник „Салена“ – АД (ф.д. № 3848/2007 
по описа на ОС – Бургас), представлявано от 
Ивелин Симеонов Кичуков.
9721

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2143 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира промени 
по ф.д. № 673/2005 за „Упро-05“ – ООД: вписа 
прехвърляне на дружествени дялове; заличава 
като съдружник Христо Белчев Христов; вписа 
като съдружник Мариана Иванова Христова; 
заличава като управител Христо Белчев Христов; 
дружеството ще се управлява и представлява от 
управителя Данаил Василев Христов.
9722

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2098 
от 20.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 607/2004 за „Мартин и Ко“ – ООД: вписа прех-
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върляне на дружествени дялове; вписа увеличаване 
капитала на дружеството от 5000 на 10 000 лв. 
чрез приемане на нови съдружници и записване 
на нови дялове; вписа като съдружници Сашо 
Константинов Леков, Константин Янков Злата-
нов, Кирил Николов Андреев, Хованес Диранов 
Ованесов и Николай Красимиров Николов.
9723

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2117 
от 21.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 580/2007 за „Лапа“ – ООД: вписа прехвърляне 
на дружествени дялове; вписа като съдружник 
Георги Цвятков Терзийски.
9724

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение № 2075 от 
19.ХІІ.2007 г. вписа промени по ф.д. № 445/2006 
за „Златев“ – ООД: заличава като управител 
Златозар Петков Златев; дружеството ще се уп-
равлява и представлява от управителите Петко 
Златев Златев и Милена Петкова Златева заедно 
и поотделно.
9725

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 и 4 ТЗ с 
решение № 1373 от 17.ІХ.2007 г. регистрира про-
мени по ф.д. № 397/2005 за „Макс – М“ – ООД: 
вписа прехвърляне на дружествени дялове; 
заличава като съдружник и управител Даниел 
Веселинов Димов; вписа като съдружник и уп-
равител Йоанна Гришева Пътева; дружеството 
ще се управлява и представлява от управителите 
Мирослав Максимов Пътев и Йоанна Гришева 
Пътева заедно и поотделно.
9726

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с ре-
шение № 2144 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира промени 
по ф.д. № 133/2007 за „Строй консулт – 71“ – ООД: 
вписва прехвърляне на дружествени дялове; за-
личава като съдружник Ивелин Симеонов Кичу-
ков; вписа като съдружник „Салена“ – АД (ф.д. 
№ 3848/2007 по описа на Окръжен съд – Бургас), 
представлявано от Ивелин Симеонов Кичуков; 
вписа промяна на адреса на управление от ул. 
Прохлада 5 на ул. Радецка 15, ет. 2; вписа като 
управител Ивелин Симеонов Кичуков; дружество-
то ще се управлява и представлява от управите-
лите Дончо Василев Цинов и Ивелин Симеонов 
Кичуков заедно и поотделно.
9727

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2048 
от 18.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 163/2007 за „3 С СОТ Габрово“ – ООД: за-
личава като съдружник „3 С СОТ“ – ООД (ф.д. 
№ 19869/93 по описа на СГС); вписа като съдруж-
ник „3 С СОТ“ – АД (ф.д. № 14257/2007 по описа 
на СГС) – правоприемник на „3 С СОТ“ – ООД.
9957

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2090 
от 20.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 410/2007 за „Алфа Био България“ – ООД: вписа 
промяна във фирмата на дружеството от „Алфа 
Био България“ – ООД, на „Медина“ – ООД.
9958

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2046 
от 18.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 11/2005 за „Провик“ – ООД: вписа прехвърляне 
на дружествени дялове; заличава като съдружник 
Ивайло Златев Златев.
9959

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 2140 
от 27.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 61/2002 за „Милкиекс“ – ООД: вписа като 
управител Крум Георгиев Генов; дружеството 
ще се управлява и представлява от управители-
те Огнян Василев Ганев и Крум Георгиев Генов 
заедно и поотделно.
9960

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2107 от 
21.ХІІ.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 1004/94 за 
„Полипрес“ – ООД: вписа промяна на адреса на 
управление: Западна индустриална зона (местност 
Драганчева кория); вписа като предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид; продажба на стоки от собствено производство; 
търговско представителство и посредничество; 
комисионни, спедиционни, превозни, складови и 
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, 
рекламни, печатарски, информационни, програм-
ни, импресарски и други услуги; предпечатна 
подготовка, отпечатване и разпространение на 
печатни издания, вкл. книгопечат; рекламен и 
промишлен дизайн; изработване и поддържане 
на интернет сайтове; разработване и поддръжка 
на софтуер; асемблиране и поддръжка на компю-
търни системи и оборудване; всяка друга дейност, 
незабранена със закон.
9961

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2047 от 18.ХІІ.2007 г. регистрира промени по 
ф.д. № 257/2006 за „Тип – инвест“ – ООД: вписа 
прехвърляне на дружествени дялове; заличава 
като съдружник и управител Ивайло Златев 
Златев; вписа промяна на адреса на управление 
от ул. Зелена ливада 6, вх. Б, ет. 7, ап. 21, на ул. 
Младост 13, вх. Б, ет. 2, ап. 5; дружеството ще 
се управлява и представлява от управителите 
Тихомир Иванов Яков и Пламен Янчев Янев 
заедно и поотделно.
9962

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2037 от 
17.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 673/98 
за „Глобалком“ – ООД: вписа прехвърляне на 
дружествени дялове; заличава като съдружници: 
„Ест“ – АД (ф.д. № 472/2001 по описа на Софий-
ския окръжен съд) и Иларион Иванов Крушев.
9963

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2137 
от 27.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 10/2005 за „Ексиленд“ – ООД: вписа прех-
върляне на дружествени дялове; заличава като 
съдружник Иван Христов Миков.
9964
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Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 925/2007 вписа в 
търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Кранкит“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Габрово, ул. Генерал 
Николов 1, и с предмет на дейност: машино-
строене и метало обработване – производство 
на подемно-транспорни съоръжения, кранове и 
кранови компоненти, всякакви видове продукти 
на машиностроенето, леката и тежката индус-
трия, сервизна дейност в страната и в чужбина; 
маркетингова дейност в страната и в чужбина; 
инженерингова, научно-развойна, изследовател-
ска, внедрителска, лизингова дейност; покупко-
продажба на стоки и услуги в първоначален и/
или преработен вид (вътрешна и външна търговия 
на едро и дребно); мениджърски и консултант-
ски услуги; представителство (без процесуално); 
посредничество и агентство на български и 
чуждестранни физически и юридически лица в 
страната и в чужбина; комисионна дейност; други 
дейности, незабранени от законите на Република 
България, и с капитал 10 000 лв. Дружеството 
е със съдружници Елина Генадиевна Георгиева 
и „Юнийда Индъстрис“ – ЕООД, София, и се 
управлява и представлява от управителя Мая 
Николова Иванова.
9965

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 929/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговор-
ност „Балкански имоти“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Трявна, ул. Асеневци 2, 
вх. Б, ет. 3, ап. 8, 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, 
всякаква друга дейност, незабранена от закона, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници 
Боряна Колева Ботева и Младен Цанев Недялков 
и се управлява и представлява от управителите 
съдружници заедно и поотделно.
9966

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 с решение № 2135 
от 27.ХІІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 526/2003 за „Парма транс“ – ООД: заличава 
като съдружник Недялко Димов Стефанов; вписа 
като съдружник Мариана Георгиева Стефанова.
9967

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2083 
от 19.XII.2007 г. вписа промяна за „Стройкон-
султ инжинеринг“ – ООД, по ф.д. № 878/2007: 
на основание решение № 2 от 28.11.2007 г. на 
Окръжния съд – Бургас, за промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството 
от Бургас, ул. Гладстон 52, ет. 4, на Габрово, ул. 
Радецка 15, ет. 2.
9968

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.XII.2007 г. по ф.д. № 863/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„Нинтек – профил“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Севлиево, ул. Великотърновско 

шосе 16, с предмет на дейност: производство и 
монтаж на дограма, окачени фасади, производ-
ство на промишлени и битови стоки, външна и 
вътрешна търговия с разрешени от закона стоки, 
други търговски сделки, незабранени от закона, с 
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници 
Николай Иванов Нанков и Момчил Севдалинов 
Томов и се управлява и представлява от управи-
телите съдружници заедно и поотделно.
9969

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
26.XI.2007 г. по ф.д. № 802/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговор-
ност „Електроника индустриална“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Габрово, ул. 
Цанко Дюстабанов 22, ет. 6, ап. 18, с предмет 
на дейност: научноизследователска и развойна 
дейност, разработка, изпълнение и внедряване 
на иновативни проекти, иновативни продукти 
и/или иновативни процеси и технологии, развойна, 
проектантска и производствена дейност в облас-
тта на машиностроенето, металургията, леката 
промишленост, сделки с патенти, отстъпване на 
лицензии за ползване на патенти, производство, 
обработка, дообработка, пакетиране, продажба на 
едро и дребно на всякакви разрешени промишлени 
стоки, машини, съоръжения и технологични ли-
нии, както и на резервни части за тях, агентство, 
посредничество, представителство в страната и 
в чужбина, ноу-хау, лизингова дейност, вътреш-
но- и външнотърговска дейност с разрешени от 
закона стоки във всички разновидности – внос, 
износ, бартер, реекспорт, други дейности и ус-
луги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. 
Дружеството е със съдружници Пани Андреев 
Карамански и Стефан Колев Деевски и се уп-
равлява и представлява от управителя Пани 
Андреев Карамански.
9970

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 897/2007 вписа в тър-
говския регистър дружество с ограничена отго-
ворност „Люгре“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Габрово, ул. Хризантема 5, ет. 5, 
ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, всякаква 
друга дейност, незабранена от закона, с капитал 
5000 лв. Дружеството е със съдружници Диан 
Петров Господинов и Тотка Лалева Господинова 
и се управлява и представлява от управителите 
съдружници заедно и поотделно.
9971

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 924/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„СБ перфект“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Трявна, ул. Шаховец 8, с предмет на 
дейност: дистрибуторство и монтаж на дограма 
от разлчни по вид и състав материали, 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, 
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комисионни и спедиционни услуги, счетоводни 
услуги, изготвяне на годишни счетоводни отчети, 
бизнес планове, консултантски, хотелиерски, ту-
ристически, рекламни и други разрешени услуги, 
сделки с интелектуална собственост, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имти с 
цел продажба, други дейности, незабранени със 
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съ-
дружници Светломир Георгиев Марков и Бойко 
Няголов Тодоров и се управлява и представлява 
от управителя Светломир Георгиев Марков.
9972

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 6 от 
10.I.2008 г. вписа промяна за „Ира 66“ – ООД, 
по ф.д. № 900/2007: на основание решение № 1 
от 28.VI.2007 г. по ф.д. № 14954/2006 по описа 
на Софийския градски съд за промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството 
от София, ул. Люблянско шосе 46, „Джей и Ел 
Център“, ет. 8, на Габрово ул. Радецка 15, ет. 2.
9973

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2088 
от 20.XII.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 349/2004 за „Касача“ – ООД: вписа прехвърляне 
на дружествени дялове; заличава като съдружник 
Стоян Йорданов Памуков; вписа промяна във 
фирмата на дружеството от „Касача“ – ООД, на 
„Стив – Ком“ – ЕООД; вписа като едноличен 
собственик на капитала досегашния съдружник 
Ивелина Колева Памукова; вписа промяна на 
адреса на управление на дружеството от ул. 
Никола Войновски 30, ет. 2, на ул. Чардафон 6.
9974

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2101 от 
20.XII.2007 г. вписа промени по ф.д. № 294/2007 за 
„Георгиев – Г.Т.“ – ЕООД: заличава като едноли-
чен собственик на капитала и управител Георги 
Тихов Георгиев; вписа като едноличен собственик 
на капитала и управител Пена Христова Георгиева; 
вписа като прокурист Ивайло Стоянов Василев; 
дружеството ще се управлява и представлява 
от управителя Пена Христова Георгиева или от 
прокуриста Ивайло Стоянов Василев.
9975

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2110 от 
21.XII.2007 г. вписа промени по ф.д. № 838/2007 
за „Далов – 2“ – ЕООД: вписа прехвърляне на 
дружествени дялове; заличава като едноличен 
собственик на капитала и управител Юсеин Сю-
лейман Далоолу; вписа като едноличен собственик 
на капитала и управител Хасан Юсеин Далоолу, 
който ще управлява и представлява дружеството.
9976

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2045 от 
18.XII.2007 г. вписа промени по ф.д. № 93/2003 за 
„Център за професионално обучение към региона-
лен съюз на ТПК гр. Велико Търново“ – ЕООД: 
вписа прехвърляне на дружествени дялове; за-
личава като едноличен собственик на капитала 
„Регионален съюз на трудово-производителните 

кооперации“, Велико Търново (ф.д. № 1936/93 по 
описа на ВТОС); вписа като едноличен собственик 
на капитала Мария Тодорова Начева.
9977 

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2086 от 
19.XII.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 430/2006 
за „Млека логистик“ – ЕООД: вписа прехвърляне 
на дружествени дялове; заличава като едноличен 
собственик на капитала и управител Огнян Ва-
силев Ганев; вписа като едноличен собственик на 
капитала и управител Татяна Михова Николова, 
която ще управлява и представлява дружеството.
9978

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2089 от 
20.XII.2007 г. вписа промени по ф.д. № 396/2005 
за „Мебелина“ – ЕООД: вписа прехвърляне на 
дружествени дялове; заличава като едноличен 
собственик на капитала и управител Нено Генчев 
Гичев; вписа като едноличен собственик на капи-
тала и управител Ивелин Тодоров Иванов, който 
ще управлява и представлява дружеството; вписа 
промяна на адреса на управление на дружество-
то от ул. Хризантема 23, ет. 1, ап. 1, на ул. Арх. 
Атанас Донков 4, вх. Б, ет. 3, ап. 9.
9979

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1662 
от 26.X.2007 г. регистрира промени по ф.д. 
№ 438/2007 за „Тринър“ – ЕООД: вписа прех-
върляне на дружествени дялове; заличава като 
едноличен собственик на капитала Томас Ноел 
Тринър, който остава съдружник; вписа като 
съдружници Ейлийн Тринър и Нолийн Тринър; 
вписа промяна във фирмата на дружеството от 
„Тринър“ – ЕООД, на „Тринър“ – ООД.
9980

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1992 
от 12.XII.2007 г. регистрира промени по ф.д 
№ 730/2002 за „Монива – 69“ – ЕООД: вписа 
прехвърляне на дружествени дялове; заличава 
като едноличен собственик на капитала Момчил 
Георгиев Капитанов, който остава съдружник; 
вписа като съдружник и управител Ивелина Бог-
данова Капитанова; вписа промяна във фирмата 
на дружеството от „Монива – 69“ – ЕООД, на 
„Монива – 69“ – ООД; дружеството ще се упра-
влява и представлява от управителите Момчил 
Георгиев Капитанов и Ивелина Богданова Ка-
питанова заедно и поотделно.
9981

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2108 
от 21.XII.2007 г. вписа промени по ф.д. № 1034/99 
за „РСО – метал – СОД“ – ЕООД: вписа прех-
върляне на дружествени дялове; заличава като 
едноличен собственик на капитала и управител 
Катя Владова Друмчева; вписа като едноли-
чен собственик на капитала „Метал секюрити 
груп“ – ЕООД (ф.д. № 67/2006); вписа като уп-
равител Стелияна Димитрова Друмчева, която 
ще управлява и представлява дружеството; вписа 
промяна на адреса на управление на дружеството 
от ул. Найден Геров 48, на ул. Стефан Караджа 3.
9982
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Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
18.XII.2007 г. по ф.д. № 890/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Хумус България“ – ЕООД, със се-
далище и адрес на управление с. Горна Росица, 
община Севливо, ул. Иван Гичев 70, с предмет 
на дейност: създаване на технология, изграждане 
на опитна технологична линия, патентна защита 
и маркетингови проучвания на продукта „Ху-
мус“ и негови разновидности, производство на 
хумус и други производни хранителни продукти 
от източната кухня, производство, вътрешна и 
външна търговия с промишлени и хранителни 
стоки и селскостопанска продукция, търговско 
представителство и посредничество на българ-
ски и чуждестранни фирми, информационни, 
програмни и други услуги, предприемачество, 
други дейности, незабранени със закон, с капитал 
30 000 лв. Дружеството ще се управлява и пред-
ставлява от управителя Христо Ванев Ковачев.
9983

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение № 2130 от 
27.XII.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 890/2007 за 
„Хумус България“ – ЕООД: вписа като предмет 
на дейност: създаване на технология, изграждане 
на опитна технологична линия, патентна защита 
и маркетингови проучвания на продукта „Ху-
мус“ и негови разновидности, производство на 
хумус и други производни хранителни продукти 
от източната кухня, производство, вътрешна и 
външна търговия с промишлени и хранителни 
стоки и селскостопанска продукция, търговско 
представителство и посредничество на българ-
ски и чуждестранни фирми, информационни, 
програмни и други услуги, предприемачество, 
други дейности, незабранени със закон.
9984

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2109 
от 21.XII.2007 г. регистрира промяна по ф.д. 
№ 371/2003 за „ЦБА – Габрово“ – ЕООД, Габро-
во: вписа увеличаване капитала на дружеството 
от 88 000 лв. на 193 000 лв. чрез записване на 
нови дялове.
9985

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 и 4 ТЗ с 
решение № 2099 от 20.XII.2007 г. вписа промени 
по ф.д. № 183/2006 за „Мелибор – транс“ – ЕООД: 
вписа прехвърляне на дружествени дялове; за-
личава като едноличен собственик на капитала 
и управител Ибрахим Насуфов Чолаков; вписа 
като едноличен собственик на капитала и упра-
вител Невин Сюлейманова Чолакова, която ще 
управлява и представлява дружеството.
9986

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2167 от 
28.XII.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 209/2005 
за „Панацеа – Църов“ – ЕООД, Габрово: вписа 
като предмет на дейност: търговия на дребно с 
лекарствени продукти.
9987

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 и 4 ТЗ с 
решение № 2139 от 27.XII.2007 г. вписа промени 

по ф.д. № 337/2006 за „Векстрой“ – ЕООД: вписа 
прехвърляне на дружествени дялове; заличава 
като едноличен собственик на капитала и упра-
вител Аспарух Христофоров Ангелов; вписа като 
едноличен собственик на капитала и управител 
Пламен Игнатов Ангелов, който ще управлява 
и представлява дружеството; вписа промяна на 
адреса на управление на дружеството от ул. Ки-
сийска мера 20 на ул. Златьо Ошански 23.
9988 

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с 
решение № 2136 от 27.XII.2007 г. регистрира про-
мяна за „Севмет“ – ЕООД, по ф.д. № 655/2004: 
вписа прехвърляне на дружествени дялове; 
заличава като едноличен собственик на капи-
тала и управител Силвана Сашева Маринова; 
вписа като едноличен собственик на капитала 
и управител Атанас Борисов Кънчев, който ще 
управлява и представлява дружеството; вписа 
промяна на фирмата от „Севмет“ – ЕООД, на 
„Мобимет“ – ЕООД; вписа промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството от 
Севлиево, ул. Грънчарска 41, на Велико Търново, 
ул. Симеон Велики 8, вх. Г, ет. 5.
9989

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 928/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Малчерс“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Трявна, ул. Васил Левски 33, 
с предмет на дейност: производство на бутикова 
бижутерия и търговия с такава, иконопис, живо-
пис, стенопис, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, всякаква друга дейност, незабра-
нена от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството 
ще се управлява и представлява от управителя 
Екатерина Паунова Малчева.
9990

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 918/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Флория“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Трявна, ул. Украйна 20, 
с предмет на дейност: туристически услуги в 
страната и в чужбина, туроператорска, турагент-
ска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, 
оценка, проектиране, изграждане и експлоатация 
на хотели, хотелски комплекси, туристически 
селища и вили, хижи, ресторанти, обекти за ту-
ризъм, търговия, подслон и обществено хранене, 
спортно-лечебни, ловни, забавно-увеселителни, 
туристически и други паркове, обекти, съоръ-
жения и производствени мощности, търговия 
на едро и дребно, покупка на стоки, суровини 
или други вещи с цел продажба в първоначален 
или преработен вид, производство на разрешени 
стоки с цел продажба, производство, изкупуване 
и търговия на селскостопанска продукция, вън-
шнотърговска и външноикономическа дейност, 
експорт, импорт, реекспорт, бартерна, комиси-
онна, лизингова, складова дейност, търговско 
представителство и посредничество, строително-
монтажна, ремонтно-възстановителна и предпри-
емаческа дейност, маркетингова, мениджмънт, 
консултантска, преводаческа, информационна, 
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рекламна, импресарска, превозна, спедиторска 
дейност, транспортни услуги в страната и в чуж-
бина, покупко-продажба, търговия с недвижими 
имоти, други дейности, разрешени от закона, с 
капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и 
представлява от управителя Ридван Исмаил Емин.
9991

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 871/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Уни тех – 07“ – ЕООД, със седали-
ще и адрес на управление Севлиево, ул. Никола 
Петков 32, с предмет на дейност: производство, 
продажба, изкупуване и реализация на различни 
стоки и услуги, каталожна търговия, външнотър-
говска дейност, внос и износ на метални машини 
и съоръжения, комисионна и консигнационна дей-
ност, производство и ремонт на прекъсвачи – ви-
соко напрежение, и друго електротехническо 
оборудване, спедиционна, складова, лизингова, 
хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, 
търговско представителство, сделки с интелек-
туална собственост, ремонтни услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, транспортна дейност в страната и 
в чужбина, всички други дейности, незабранени 
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството ще се 
управлява и представлява от управителя Нанко 
Йорданов Нанков.
9992

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 916/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Рики – 07“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Трявна, ул. Украйна 20, 
с предмет на дейност: покупка на стоки и/или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид в страната и в 
чужбина, производство на стоки с цел продажба, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионна, спедиционна, складова и лизингова 
дейност, сделки по предоставяне на услуги – пре-
возни, хотелиерски, рекламни, информационни и 
импресарски, покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, разработка и 
внедряване на програмни продукти и системи, 
други дейности и услуги, незабранени със закон, с 
капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и 
представлява от управителя Ридван Исмаил Емин.
9993

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 903/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Бис – 2008“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Трявна, ул. Уста Иван 
23, с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство на 
стоки с цел продажба, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, оказионни сделки, сделки с интелек-
туална собственост, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 

имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, 
незабранена от закона, с капитал 5000 лв. Дру-
жеството ще се управлява и представлява от 
управителя Бончо Иванов Султанов.
9994

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 911/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограни-
чена отговорност „Текс контрол“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Габрово, бул. 
Трети март 9, с предмет на дейност: стоков кон-
трол, научноизследователска и развойна дейност, 
анализ и контрол на тъкани, покупка на стоки 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови, лицензионни сделки, сделки 
с интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Едноличен 
собственик на капитала е „Мак“ – АД, Габрово; 
дружеството ще се управлява и представлява от 
управителя Георги Димитров Бижев.
9995

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 915/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Драк“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Трявна, ул. Ангел Кънчев 
51, с предмет на дейност: производство и пре-
работка на плодове и зеленчуци, на горски пло-
дове, преработка на диворастяща маса, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
производство на стоки с цел продажба, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, оказионни сделки, сделки 
с интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на не-
движими имоти с цел продажба, всякаква друга 
дейност, незабранена от закона, с капитал 5000 лв. 
Дружеството ще се управлява и представлява от 
управителя Здравко Пламенов Савов.
9996

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.XII.2007 г. по ф.д. № 898/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Аргус“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Габрово, бул. Априлов 22, 
с предмет на дейност: производство и покупка 
на стоки с цел продажба, външна и вътрешна 
търговия, покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, селскосто-
панска, строително-ремонтна и монтажна, ин-
женерна, проектантска, превозна, комисионна, 
складова, туристическа, туроператорска, тура-
гентска, рекламна, информационна, програмна, 
консултантска, образователна, ресторантьорска 
дейност, търговско представителство и посредни-
чество, предоставяне на услуги на населението, с 
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капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява 
и представлява от управителя Здравка Христова 
Атанасова.
9997

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
20.XII.2007 г. по ф.д. № 899/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Вилидж“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Трявна, ул. Асеневци 90, с 
предмет на дейност: строителство и строителни 
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, комисионни, спедиционни, пре-
возни, складови, туристически, рекламни или 
други разрешени услуги, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба, други дейности, които не са забранени от 
закона, с капитал 5000 лв. Дружеството ще се 
управлява и представлява от управителя Пламен 
Стефанов Маринов.
9998

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 879/2007 вписа в тър-
говския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Беден – Богат“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Трявна, ул. 
Бачо Киро 6, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: 
покупка на стоки с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, 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, лизинг, 
други дейности, незабранени от закона, с капитал 
5000 лв. Дружеството ще се управлява и пред-
ставлява от управителя Галя Манева Брънекова.
9999

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 923/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Инсталации – Христов“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Габрово, ул. 
Васил Друмев 23, с предмет на дейност: строител-
но-монтажни дейности, дистрибуция, търговски 
и консултантски услуги, всички други дейности, 
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дру-
жеството ще се управлява и представлява от 
управителя Христо Гатев Христов.
10000

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
27.XII.2007 г. по ф.д. № 917/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Дренски“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Габрово, ул. Николай Палаузов 23, 
с предмет на дейност: производство на мебели от 
масивна широколистна и иглолистна дървесина, 
ПДЧ, МДФ и други материали, търговия със съ-
щите в страната и в чужбина, покупка на стоки 
с цел препродажба, търговско представителство 
и посредничество на български и чуждестранни 

лица и фирми, комисионни и предприемачески 
дейности, организиране и провеждане на курсове 
за обучение, вкл. чужди езици (без издаване на 
документ за квалификация), рекламна дейност 
(без книгопечат), организиране на забавни игри 
(без хазарт и след надлежно разрешение), сделки 
с недвижими имоти, строително-монтажни и до-
вършителни дейности, курортна и туристическа 
дейност, извършване на таксиметрови услуги, 
обществено хранене, ресторантьорство и хоте-
лиерство, внос, износ, реекспорт и външнотър-
говска дейност с разрешени стоки, спедиционна, 
складова, лизингова и транспортна дейност на 
територията на страната с леки и товарни МПС, 
производство и предоставяне на всякакви други 
стоки и услуги, незабранени със закон, с капитал 
5000 лв. Дружеството ще се управлява и предста-
влява от управителя Николай Георгиев Дренски.
10001

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2068 
от 19.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 1973/92 
прехвърляне предприятието с фирма „Дар-
линг – Валентин Игнатов“ от едноличния търго-
вец Валентин Андреев Игнатов като съвкупност 
от права, задължения и фактически отношения 
на Андрей Валентинов Игнатов – едноличен 
търговец с фирма „Дарлинг – Андрей Игнатов“ 
(ф.д. № 796/2007).
10002

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 2147 
от 28.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 258/96 
прехвърляне предприятието с фирма „Реал – Ро-
залина Николова“ от едноличния търговец Ро-
залина Иванова Николова като съвкупност от 
права, задължения и фактически отношения на 
„Реал – Николови“ – ЕООД (ф.д. № 677/2006).
10003

Габровският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение № 2148 
от 28.XII.2007 г. регистрира промяна по ф.д. 
№ 1257/97 прехвърляне предприятието с фирма 
„Рамизов – Рамиз Рамиз“ от едноличния търговец 
Рамиз Хасан Рамиз като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на едно-
личния търговец Хасан Рамизов Хасанов с фирма 
„Ак Булут – Хасан Рамизов“ (ф.д. № 2907/91).
10004

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2149 
от 28.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 682/2002 
прехвърляне предприятието с фирма „Деспе-
радо – Дешка Раева“ от едноличния търговец 
Дешка Колева Раева като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на „Дес-
перадо“ – ЕООД (ф.д. № 831/2007).
10005

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2150 
от 28.XII.2007 г. регистрира по ф.д. № 122/2005 
прехвърляне на предприятието с фирма „Боди 
Лукс – Евгени Тинчев“ от едноличния търговец 
Евгени Тинчев Тинчев като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на „Боди-
лукс“ – ЕООД (ф.д. № 706/2007).
10006 
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 70 от 
8.I.2008 г. по ф.д. № 39/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Руфо“ – ЕООД, със седа-
лище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик, 
бл. 5, вх. Д, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: 
вътрешна и външна търговия с позволени със закон 
стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, 
фотографски услуги, фотокопирни и търговски 
услуги и дейности, организиране на изложби, 
консултантска дейност, недвижими имоти, по-
средническа дейност, покупка, продажба, сервизни 
и автомонтьорски услуги, превоз на пътници и 
товари, производство, изкупуване, преработка и 
реализация на селскостопански произведения, 
стоки за бита и промишлеността, търговия с 
всякакви стоки, вторични суровини – добиване, 
преработка, реализация, производство и тър-
говия с алкохол и безалкохолни напитки (след 
необходимото лицензиране), обмен на валута, 
туристически услуги, търговия с хранителни и 
промишлени стоки, други дейности, незабранени 
със закон или друг нормативен акт. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със собственик Румен Дими-
тров Стоилов, който го управлява и представлява.
9409

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 6/2008 вписа в регистъра за 
търговски дружества дружество с ограничена от-
говорност „Прима – Димов“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 
31, вх. Б, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: тър-
говия с лабораторна апаратура и консумативи, 
внос и износ, както и всякакви дейности и услуги, 
разрешени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Камен Иванов Вели-
ков и Ивелина Петрова Младенова-Великова и 
се управлява и представлява от Камен Иванов 
Великов.
9410

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 
3.I.2008 г. по ф.д. № 5/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Драго“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Каварна, ул. 
България 50, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: 
производство и реализация на селскостопанска 
и животинска продукция, транспортни услу-
ги, хотелиерство, ресторантьорство, търговия 
с промишлени и хранителни стоки, както и 
всякаква друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
Драгомир Георгиев Георгиев, който го управлява 
и представлява.
9411

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 
2.I.2008 г. по ф.д. № 2/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Злати“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление с. Крушари, 
ул. Девети септември 6, с предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обрабо-
тен вид, производство на стоки с цел продажба, 

комисионна, спедиционна, складова, лизингова, 
туроператорска, хотелиерска, рекламна, информа-
ционна, програмна, импресарска дейност, сделки 
с интелектуална собственост, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, консултантски и финансово-счетоводни 
услуги, външнотърговска дейност, производство, 
изкупуване, преработка, съхранение и реализация 
на селскостопанска продукция, обработка на зе-
меделска земя, превоз на стоки, пътници и товари 
в страната и в чужбина със собствен и/или нает 
транспорт, бръснаро-фризьорски и козметични 
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик Златомир Калев Иванов, който го 
управлява и представлява.
9412

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 34 от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 33/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Миг 7“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, 
ж.к. Дружба, бл. 28, вх. Г, ет. 1, ап. 2, с пред-
мет на дейност: комисионна и спедиторска или 
складова дейност, търговия на едро и дребно в 
страната и в чужбина, погребални услуги, произ-
водство на стоки с цел продажба, производство 
и реализация на селскостопанска продукция от 
животински и растителен произход, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, отдаване на недвижими имоти 
под наем, търговско представителство, превоз 
на пътници и товари в страната и в чужбина по 
море и суша, хотелиерство и ресторантьорство, 
автотенекеджийски услуги, вулканизатор и други 
услуги за МПС, строително-монтажна дейност, 
счетоводни услуги, организиране на счетоводно 
отчитане и съставяне на годишни, междинни и 
други финансови отчети по реда на Закона за 
счетоводството. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик Веселин Йорданов Йорданов, 
който го управлява и представлява.
9413

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 58 от 
8.I.2008 г. по ф.д. № 38/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Климати“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление с. Ваклино, ул. Четвърта 
№ 5, с предмет на дейност: туристическа дей-
ност – еко- и селски туризъм, ресторантьорство, 
хотелиерство и строителна дейност, проектиране, 
строителство, ел. монтажни и ремонтни работи, 
вътрешна и външна търговия, търговия на едро и 
дребно, комисионна, складова, лизингова дейност, 
търговско посредничество и представителство. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружни-
ци Ралица Петкова Димитрова и Жана Петкова 
Димитрова, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
9414

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 17 от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 16/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Джиауто“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Вар-
дар 30, с предмет на дейност: туризъм, покупка 
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на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид в 
страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, 
съвместна дейност с други организации, превоз-
ни сделки в страната и в чужбина, комисионни, 
спедиционни, складови и консигнационни сделки, 
търговско представителство и посредничество, 
агентство на български и чуждестранни физически 
и юридически лица и всякакви други дейности, 
разрешени със закон и съгласно изискванията 
на законодателството. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Джихан Алиев Салиев, 
който го управлява и представлява.
9415

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12 от 
4.I.2008 г. по ф.д. № 11/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Екопроект“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, 
ул. Места, бл. 8, вх. В, ет. 5, ап. 11, с предмет на 
дейност: проучване, проектиране, авторски надзор, 
независим строителен надзор в строителството и 
проектирането, технически контрол в проекти-
рането и строителството, инвеститорски контрол 
и ценообразуване, оценяване съответствието на 
инвестиционните проекти, технически експертизи, 
заключения и консултации, сделки с интелекту-
ална собственост, стоков контрол, посредническа 
и представителска дейност, предприемачество, 
покупко-продажба на недвижими имоти и вещни 
права върху тях, търговска дейност – внос, износ, 
бартер, реекспорт, търговско представителство 
и посредничество, производство, изкупуване, 
преработка и реализация на всякаква селскосто-
панска и животинска продукция, разкриване на 
търговски обекти, стоков контрол, комисионни, 
спедиционни, складови, лицензионни, лизингови и 
превозни сделки, таксиметрова дейност, туризъм 
и свързаните с него дейности, ресторантьорство 
и хотелиерство, спортни и развлекателни дей-
ности, рекламна, информационна, програмна и 
маркетингова дейност, всякаква друга търговска 
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик Галя Стойчева 
Стоянова, която го управлява и представлява.
9416

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1367 
от 11.VI.2007 г. по ф.д. № 795/2007 вписа в регис-
търа за търговски дружества дружество с огра-
ничена отговорност „Орион транс груп“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, 
ж.к. Дружба, бл. 18, вх. Ж, ет. 8, ап. 23, с предмет 
на дейност: търговия, покупка, строеж или обза-
веждане на недвижими имоти с цел продажба, 
производство, преработка, реализация и търговия 
с всякакви стоки и услуги, разрешени със закон, 
продажба на стоки от собствено производство, 
разкриване на собствена магазинна мрежа за 
продажба на промишлени и хранителни стоки, 
търговско представителство и посредничество, 
хотелиерство, сервизна дейност, туристически 
услуги, ресторантьорство, увеселителни заве-
дения, транспортна дейност, импорт и експорт, 
агентство, посредничество и представителство, 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 

вид, комисионни, спедиционни, превозни и сделки 
с интелектуална собственост, стоков контрол, 
лизинг, интернет услуги, издателска и печатар-
ска дейност и всякаква незабранена със закон 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Жулиета Неделчева Баева и Росица 
Костадинова Стоянова, които го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
9417

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1825 
от 3.VIII.2007 г. по ф.д. № 1054/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество 
с ограничена отговорност „Бултурлес Добруд-
жа“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Добрич, ул. Генерал Колев 90, с предмет на дей-
ност: дърводобив и всички спомагателни за това 
дейности, търговия с масивен дървен материал 
и сделки с него по износ и внос, строително-
монтажни работи, производство и търговия със 
селскостопански продукти и всякаква продукция 
в първоначален, преработен или окончателен вид, 
животновъдство и растениевъдство, откриване и 
експлоатация на заведения за обществено хранене 
и други търговски обекти, вътрешна и външна 
търговия, търговско представителство и посред-
ничество, комисионна, спедиционна, превозна 
дейност, товарене, изкопни работи, строителство, 
складова, лизингова и консултантска дейност, 
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа 
дейност, сделки с недвижими имоти, търговия с 
алкохол и цигари, както и всякаква друга дей-
ност, незабранена със закон. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Петко Делев 
Стоянов и Ерол Саим Рамадан и се управлява и 
представлява от Петко Делев Стоянов.
9418

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2962 
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1702/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Светла-
на – Светлана Атанасова – 07“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Балчик, ж.к. 
Балик, бл. 35, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на 
дейност: вътрешна и външна търговия, търговия 
с цигари и алкохолни напитки (след получаване 
на лиценз), ресторантьорство, туристическа и 
туроператорска дейност, заведения за развлече-
ние и забавни игри, производство на стоки с цел 
продажба, комисионна, спедиционна, складова, 
лизингова дейност на търговско представителство 
и посредничество, превоз на товари и пътници в 
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, 
рекламна, информационна дейност и програмни 
услуги, провеждане на езикови курсове (без изда-
ване на документ за правоспособност), покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба и всякаква друга дейност, разрешена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик Светлана Иванова Атанасова, която 
го управлява и представлява.
9419

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1930 от 
21.VIII.2007 г. по ф.д. № 1108/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Воимекс“ – ЕООД, със 
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седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. 
Гео Милев 26, с предмет на дейност: търговия с 
промишлени стоки, покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, пре-
работен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, външно- и вътреш-
нотърговски сделки, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, стро-
ително-ремонтни услуги, туристически услуги, 
туроператорска дейност (след получаване на ли-
ценз), хотелиерски, ресторантьорски и рекламни 
услуги, изкупуване, производство, преработка 
и продажба на селскостопанска продукция от 
растителен и животински произход в страната 
и в чужбина, вкл. търговия със зърно (след ли-
цензиране), изкупуване, преработка и продажба 
на зърно и производите от него, механизирани 
услуги със селскостопанска техника, търговия 
със селскостопански машини и инвентар на 
пакетирани хранителни стоки, цигари, алкохол 
(след получаване на лиценз) и всякаква друга 
търговска дейност, незабранена със закон. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
Войка Йорданова Иванова, която го управлява 
и представлява.
9420

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 888/2005 за „Тихия кът“ – АД, Добрич: 
вписва увеличение на капитала от 5 374 000 лв. 
на 10 326 300 лв. чрез издаване на нови 103 263 
поименни акции с право на глас с номинална 
стойност 100 лв. чрез издаване на нови 49 523 
поименни акции с право на глас с номинална 
стойност 100 лв. чрез парична вноска от акцио-
нера „Албена“ – АД, в размер 2 971 400 лв., от 
които внесени 25 % – 742 850 лв., като разликата 
от 2 228 550 лв. ще бъде внесена в двугодишен 
срок от вписване на увеличението на капитала 
в търговския регистър; непарична вноска от 
акционера Община Балчик с парична стойност 
1 980 900 лв.; вписва изменение на устава на 
акционерното дружество.
9421

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 563/2000 за „Саф трейд България“ – ЕООД: 
вписва промяна в наименованието на „Саф – Хо-
ланд България“ – ЕООД; вписва промяна в наи-
менованието на едноличния собственик на капи-
тала от „Саф Херинг – Рад“ – Виена, Република 
Австрия, на „Саф – Холанд Австрия“ – Виена, 
Република Австрия.
9422

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 528/2004 за „Менора“ – ООД: вписва като 
съдружници Валентин Стоянов Илиев и Диан 
Димитров Милтиядев; вписва като управител 
Петър Лозанов Петров, който ще управлява и 
представлява с вписания управител Михаил 
Стоянов Иванов заедно и поотделно.
9423

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2968 от 
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1708/2007 вписа в регистъра 

за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Метроном – А“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Балчик, 
ул. Черно море 69, вх. Б, ет. 1, магазин 5, с пред-
мет на дейност: външно- и вътрешнотърговска 
дейност, туроператорска и турагентска дейност, 
сертификация на стоки и продукти, покупка и 
продажба на стоки в първоначален, преработен и 
обработен вид, строителство, строително-монтаж-
ни услуги на недвижими имоти, покупка, ремонт 
и построяване с цел продажба и отдаване под 
наем, посредничество при покупко-продажба и 
наемане на недвижими имоти, посредничество 
и представителство на местни и чуждестранни 
юридически лица, консултантска дейност, по-
средничество при намиране на работа в страна-
та и в чужбина, брокерска и агентска дейност, 
селскостопанска дейност, внос и износ на стоки 
и услуги, складова и лизингова дейност, сделки 
с интелектуална собственост, производство на 
стоки и извършване на услуги с цел продажба, 
реклама, мениджмънт и маркетинг, комисионна 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик Алла Александровна Булгакова, която 
го управлява и представлява.
9424

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2305 от 
10.Х.2007 г. по ф.д. № 1324/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Габриел“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Каварна, ул. Бъл-
гария, бл. Хан Аспарух, вх. А, ап. 7, с предмет 
на дейност: покупко-продажба на стоки (храни-
телни 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, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски и дру-
ги услуги, внос, износ на промишлени изделия, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Елиа Насра, който го 
управлява и представлява.
9461

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2282 от 
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1307/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Миден“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Цар 
Самуил 13, с предмет на дейност: вътрешна и 
външна търговия, строителство, строителни и 
ремонтно-технически услуги, ресторантьорство 
и обществено хранене, търговия с промишле-
ни и други стоки, производство, изкупуване и 
търговия със селскостопански произведения, 
хотелиерство, организиране на развлекателни, 
спортни и увеселителни програми, транспортни 
и спедиционни услуги в страната и в чужбина, 
строителни материали, рекламна и маркетингова 
дейност, преводаческа дейност, както и всякакви 
други незабранени със закон дейности. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик Ми-
рослав Валентинов Филчев, който го управлява 
и представлява.
9462

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2251 от 
2.Х.2007 г. по ф.д. № 1289/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Ай Ти хелп“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица, 
бл. 23, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: 
GPS контрол, изграждане на системи за сигур-
ност и видеонаблюдение, търговия и сервиз с 
компютърна и офис техника, внос и износ, скла-
дови сделки, лизинг, консултантски, рекламни и 
информационни услуги, производство и търговия 
на едро и дребно с хранителни и промишлени 
стоки, търговия с петролни и селскостопански 
продукти, хотелиерство и ресторантьорство, 
строително-монтажна и посредническа дейност и 
всякакви други дейности, незабранени със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Свилен Велизаров Евтимов и Станимир Славов 
Стойчев, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
9463

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 535/2007 за „НП транс“ – ООД: вписва уве-
личение на капитала на дружеството от 29 000 лв. 
на 38 000 лв., разпределен в 3800 дяла по 10 лв.
9464

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2948 от 
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1688/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Нитон 2008“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Липите 9, с предмет на дейност: производство, 
преработка, съхранение и търговия в страната и 
в чужбина със стоки в първоначален, прерабо-
тен и обработен вид, внос и износ, вътрешна и 
външна търговия на едро и дребно с промишлени 
стоки, стоки за бита, електроматериали, ремонт 
на електроуреди, откриване и експлоатация на 
магазини, оказионна и комисионна търговия, 
търговско представителство, хотелиерство, рес-
торантьорство, маркетинг, реклама, покупка, 
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба или предоставяне на други 
услуги, както и всякаква друга търговска дейност, 
незабранена със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Христо Пенев Желязков, 
който го управлява и представлява.
9465

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ впи-
са промяна по ф.д. № 662/2003 за „Кан“ – ООД: 
заличава като съдружници и управители Джеф-
ри Пол Ходсън и Джерард Камерфорд; вписва 
дружеството като „Кан“ – ЕООД, с едноличен 
собственик и управител Станимир Ненов Ненов; 
вписва приемането на учредителен акт; заличава 
досегашните седалище и адрес на управление; 
вписва като седалище и адрес на управление Вар-
на, ул. Любен Каравелов 31, вх. А, ет. 6, ап. 16.
9466

Добричкият окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 718 от 20.III.2007 г. по ф.д. № 414/2007 вписа 
в регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Еле-
ганс – Т.К.“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Добрич, ж.к. Балик, бл. 21, вх. Е, 
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: фризьорство, 
козметика, търговия с промишлени стоки, покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни 
сделки, строително-ремонтни услуги, туристиче-
ски услуги, турагентска и туроператорска дей-
ност (след получаване на лиценз), хотелиерски, 
ресторантьорски и рекламни услуги, изкупуване, 
производство, преработка и продажба на селско-
стопанска продукция от растителен и животински 
произход в страната и в чужбина, вкл. търговия 
със зърно (след лицензиране), изкупуване, пре-
работка и продажба на зърно и производите от 
него, механизирани услуги със селскостопанска 
техника, търговия със селскостопански машини 
и инвентар, търговия с пакетирани хранителни 
стоки, цигари, алкохол (след получаване на лиценз) 
и всякаква друга търговска дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на дружеството Таня Лазарова Кирова, 
която го управлява и представлява.
9467

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1959 
от 27.VIII.2007 г. по ф.д. № 1124/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
ограничена отговорност „Ню арт билдинг“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Ропотамо 36, вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: 
строителство и строителна дейност, строител-
но-монтажни и строително-ремонтни работи, 
ремонт и направа на ел. и В и К инсталации в 
сгради, покупко-продажба, отдаване под наем и 
управление на недвижими имоти, пътнически 
и товарни транспортни услуги в страната и в 
чужбина, таксиметрови услуги, хотелиерство, 
ресторантьорство, вътрешен и международен 
туризъм и всякакви дейности, свързани с него, 
туроператорска и охранителна дейност (след по-
лучаване на лиценз), производство, внос, износ 
и търговия на едро и дребно с изделия и стоки 
на бита, промишлеността, селското стопанство, 
детски храни и всякакви други хранителни стоки, 
търговско обзавеждане, търговско представител-
ство и посредничество, комисионна, спедиционна, 
складова, лизингова, рекламна, информационна, 
програмна, импресарска дейност, забавни и 
електронни игри, както и всякаква друга неза-
бранена със закон дейност. Дружеството е с ка-
питал 5000 лв., със съдружници Наско Йорданов 
Георгиев и Ивайло Златков Стоянов, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
9468

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2733 
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1562/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества дружество с 
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ограничена отговорност „Усмивка“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Иван 
Хадживълков 12, с предмет на дейност: покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни и сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски или други 
услуги, лизинг, както и всякакви други дейности, 
разрешени със закон и съгласно изискванията 
на законодателството. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Марк Дъглас Дженър, 
Никола Джейн Дженър, Карл Йон Дей и Аманда 
Джейн Дей и се управлява и представлява от 
Марк Дъглас Дженър.
9469

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2365 от 
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1360/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Ейдж текстил“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. 
Балик, бл. 36, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на 
дейност: продажба на стоки от собствено произ-
водство, търговия с текстилни стоки, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или 
други услуги, покупка, строеж на недвижим имоти 
с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, 
инвеститорска, реинвеститорска, дистрибуторска 
дейност, внос, износ. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Елка Иванова Георгиева, 
която го управлява и представлява.
9470

Добричкият окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2350 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 1347/2007 вписа 
в регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Евротранс 
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ-
ление Добрич, ул. Боряна 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с 
предмет на дейност: продажба на стоки от соб-
ствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков 
контрол, сделки с интелектуална собственост, 
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски или други 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, разкриване 
на заведения за обществено хранене и търговия, 
производство, изкупуване, преработка и реализа-
ция на селскостопанска продукция от растителен 
и животински произход, производство и услуги в 
областта на хранително-вкусовата промишленост 
и общественото хранене, оказионна и антикварна 
търговия, покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид и всякаква друга незабранена със 
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик Пламен Мирославов Петров, 
който го управлява и представлява.
9471

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 1468/2007 за „Би Ей тур“ – ООД: вписва 
нов адрес на управление – Добрич, ж.к. Добро-
тица, бул. 25 септември № 1А, комплекс „Грийн 
Палас“; вписва актуализиран дружествен договор.
9728

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 1099/95 за „Здравец – тур“ – ООД: зали-
чава като управител Христо Георгиев Христов.
9729

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна 
по ф.д. № 976/2007 за „Бряг“ – ООД: заличава 
като съдружник и управител Леонора Миронова 
Дерменджиева; вписва като съдружник „Ултра-
форс“ – ООД, гр. Белослав; заличава като съ-
дружник Димитрин Петров Стефанов; вписва като 
съдружник „Зекон ентърпрайзес“, Вашингтон; 
вписва като управител Георги Янакиев Георгиев; 
дружеството ще се представлява и управлява 
от управителите Димитрин Петров Стефанов и 
Георги Янакиев Георгиев само заедно.
9730

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1232 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 237/2002 вписа 
промени за „Булмак“ – ООД, Кърджали: пре-
кратява членството на съдружниците Мустафа 
Саффет Сайъ и Шабан Учур и заличаването им 
като управители на дружеството; вписа „Ханиф 
груп“ – АД, като едноличен собственик на капи-
тала на дружеството; променя фирменото наиме-
нование на дружеството на „Булмак“ – ЕООД; 
вписа учредителен акт на дружеството; вписа 
промяна във фамилното име на управителя на 
дружеството от Угур Екси на Угур Ески.
9425

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистри-
ра с решение № 1090 от 13.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 658/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Ефе – Тур“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Джебел, ул. Кирил и Методий 17, с 
предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеж-
дане на недвижими имоти с цел продажба, стро-
ително-монтажна дейност, строително-ремонтна 
дейност, превоз (транспорт) на пътници и товари 
в страната и в чужбина, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид в страната и в 
чужбина, внос и износ на текстилни материали, 
както и производството на текстилни изделия, 
продажба на стоки от собствено производство в 
страната и в чужбина, търговско представителство 
или посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки в страната и в чужбина, складови, 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, лизинг, агентиране 
на кадри за работа с чуждестранни компании и 
информационни консултации, външна и вътрешна 
търговска дейност, поддръжка, сглобка и тър-
говия с компютри и друга електронна техника, 
компютърна зала, организиране на забавни и 
развлекателни игри, превоз на пътници и товари, 
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внос, износ, реекспорт, финансово-счетоводни и 
одиторски услуги, данъчни консултации, орга-
низиране на счетоводно отчитане и съставяне 
на финансови отчети, както и всякакви други 
дейности в рамките на закона в страната и в 
чужбина с български и чуждестранни физически 
и юридически лица. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници 
Гергин Мартинов Балабанов и Сабри Халил 
Мустафа и се управлява и представлява от уп-
равителя Гергин Мартинов Балабанов.
9426

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1223 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 618/2007 
вписа промени за „Устра транс“ – ЕООД: про-
меня наименованието на фирмата на „Си Жи 
груп“ – ЕООД.
9427

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистри-
ра с решение № 1198 от 27.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 727/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Марио – 73“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Кърджали, ул. Здравец 7, вх. А, ет. 4, 
ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел продажба и препродаж-
ба в първоначален, преработен или обработен 
вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
импорт, експорт, реекспорт, комисионни, спеди-
ционни, складови, лицензионни, валутни сделки, 
консултантски услуги, превози на пътници и 
товари в страната и в чужбина, хотелиерски, 
ресторантьорски, туристически сделки, сделки 
с интелектуална собственост, информационни, 
програмни, импресарски и рекламни услуги, 
лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на не-
движими имоти с цел продажба, предоставяне на 
други дейности и услуги в страната и в чужбина, 
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници 
Мариян Димитров Стоянов, Петър Димитров 
Стоянов и Даниела Димитрова Стоянова и се 
управлява и представлява от управителите Мариян 
Димитров Стоянов и Петър Димитров Стоянов 
заедно и поотделно.
9428

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 155 от 28.XII.2007 г. допуска прилагането в тър-
говския регистър по ф.д. № 132/91 на проверения 
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на 
„Яйцепром“ – АД, Кърджали. 
9429

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1202 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 528/2001 вписа 
промени за „Титан – Клинър“ – ООД, Кърджали: 
приемане на „Дорис“ – ЕООД, и „Форуком“ – АД, 
като съдружници в дружеството; прекрятаване 
участието на Величко Христов Минев и на Тенчо 
Христов Лилянов като съдружници в дружеството.
9430

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1060 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 870/98 вписа 

промени за „Мора – текстил“ – ООД, Кърджали: 
прекратява членството на съдружника Гюнай Юсе-
ин Алиосман; прекрятавя упълномощаването на 
прокуриста Гюнай Юсеин Алиосман с оттегляне 
на упълномощаването му; променя наименовани-
ето на дружеството на „Мора – текстил“ – ЕООД; 
вписа учредителен акт на дружеството, което 
ще се представлява от едноличния собственик 
и управител Мюмин Кърджалъ.
9431

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1180 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 172/2002 вписа 
промени за „Виг – транс“ – ООД, Кърджали: пре-
кратява участието на Георги Петров Петров като 
съдружник в дружеството; вписа Женя Петрова 
Камбурова като нов съдружник в дружеството.
9432

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистри-
ра с решение № 1157 от 28.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 697/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Костов консулт“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Кърджали, ул. Пети декември 2, 
с предмет на дейност: проучвателна, проектна, 
контролна, консултантска, експертна, маркетин-
гова, инженерингова и инвестиционна дейност 
в областта на градоустройството, паркоустрой-
ството, промишленото и гражданското строител-
ство, интериор и дизайн, оценки на недвижими 
имоти, смяна на статута на ползване на земята, 
туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, 
софтуерна, хардуерна, посредническа и рекламна 
дейност, транспортни, преводачески, машино-
писни, копирни, фотографски и звукозаписни 
услуги, ремонт на битова, компютърна техника 
и електроника, търговия с компютърна, копирна 
и битова техника и консумативи за тях, битова, 
промишлена електроника и електрически уреди, 
алкохолни напитки, цигари, хранителни, про-
мишлени, железарски, пластмасови и каучукови 
изделия, производство, изкупуване, преработка 
и продажба на селскостопанска продукция от 
растителен и животински произход, както и вся-
какви дейности и услуги, незабранени със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен 
срок, със съдружници Йовко Костов Костов и 
Руска Йовчева Костова и се управлява и пред-
ставлява от управителя Йовко Костов Костов.
9433 

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1221 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 177/2005 вписа 
промяна за „Фарма – МС“ – ЕООД: промяна 
предмета на дейност на дружеството: „търговия 
на дребно с лекарствени продукти“.
9472

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 1236 от 28.XII.2007 г. по ф.д .№ 542/2000 вписа 
прехвърляне чрез дарение на предприятието на 
ЕТ „Димитър Карягин“ от едноличния търговец 
Димитър Емилов Карягин като съвкупност от 
права, задължения и фактически отношения на 
„С и Д Карягини“ – ООД.
9473
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Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 1231 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 839/95 вписа 
прехвърляне чрез продажба на предприятието на 
ЕТ „Ото – 66 – Хикмет Ибрям“ от едноличния 
търговец Хикмет Мехмед Ибрям като съвкупност 
от права, задължения и фактически отношения 
на „Ото – 66“ – ЕООД.
9474

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с 
решение № 1216 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 735/2007 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ай Пи Ай България“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Кърджали, кв. Възрожден-
ци – Прилепци 174, 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, посредничество и 
агентство на местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, комисионни, спедиционни, 
транспортни дейности в страната и в чужбина, 
хотелиерство, ресторантьорство, импресарски 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на не-
движими имоти с цел продажба, рекламна дейност, 
производство и търговия с промишлени стоки, 
стоки за бита, хранителни и селскостопански 
стоки, складови сделки, сделки с интелектуална 
собственост, както и всякакви други търговски 
сделки, незабранени със закон. Дружеството е 
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Ангел Каменов Чавдаров и се предста-
влява и управлява от собственика Ангел Каменов 
Чавдаров.
9475

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1174 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 648/2006 вписа 
промени за „Меди – Фарма“ – ЕООД: заличаване 
на досегашния предмет на дейност; вписване на 
нов предмет на дейност: „търговия на дребно с 
лекарствени продукти“.
9476

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1237 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 14/91 вписа 
промени в „Метеор – 61“ – ООД: прекратяване 
участието като съдружници – съсобственици на 
общия дял, представляващ 20% от капитала на 
„Метеор – 61“ – ООД, на: Стоянка Христова Ива-
нова, Тодорка Ангелова Маркова, Кадрие Расим 
Местан, Себайтин Местанов Местанов, Анета 
Младенова Орлова и Радостина Младенова Ми-
хайлова, наследници на Местан Мустафа Местан.
9477

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1285 
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 816/95 вписа промени 
за „АРЗ – Капитан Петко войвода“ – АД: увели-
чава капитала на дружеството от 55 250 лв. на 
134 602 лв., разпределен в 134 602 обикновени 
поименни акции с право на глас с номинална 
стойност по 1 лв. всяка от тях, чрез издаване 
на 79 352 нови акции – обикновени, поименни с 
право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка 
акция; вписа изменения в устава на дружеството.
9731

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 1238 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1679/92 вписа 
прехвърлянето чрез договор за покупко-продажба 
на предприятието на едноличен търговец Адем 
Юсеин Мехмед с фирма „Норма – Адем Мехмед“ 
като съвкупност от права, задължения и факти-
чески отношения на „Бускар“ – ЕООД.
9732

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с 
решение № 1145 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 701/2007 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Стил 33“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление Момчилград, ул. Хаджи Димитър 19А, 
вх. В, ап. 40, с предмет на дейност: покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство, посредничество и агентство на 
местни и чуждестранни физически и юридически 
лица, комисионни, спедиционни, транспортни 
дейности в страната и в чужбина, хотелиерство, 
ресторантьорство, импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, рекламна дейност, производство 
и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, 
хранителни и селскостопански стоки, складови 
сделки и сделки с интелектуална собственост, 
както и всякакви други търговски сделки, не-
забранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
Билял Байрям Адем, който го представлява и 
управлява.
9733

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистри-
ра с решение № 1250 от 28.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 750/2007 дружество с ограничена отговорност 
„Фе – 76“ – ООД, със седалище и адрес на уп-
равление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 13, 
вх. В, ет. 6, ап. 39, с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид 
(търговия със стоки в страната и в чужбина), 
продажба на стоки от собствено производство, 
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни, 
валутни сделки (след съответно разрешение), 
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, ре-
кламни, импресарски, посреднически, транспорт-
ни услуги, отдаване на вещи под наем, покупка, 
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Ахмед Орхан 
Исмаил, Рахиме Рамадан Исмаил и Айсел Орхан 
Исмаил, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
9734

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с 
решение № 1251 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 751/2007 
дружество с ограничена отговорност „Мастер 



БРОЙ 21  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  91   

дор“ – ООД, със седалище и адрес на управле-
ние Кърджали, ул. Иван Вазов 76, 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 вън-
шнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, 
бартерни сделки, търговско представителство на 
български и чуждестранни физически и юридиче-
ски лица, производство, изкупуване, преработка, 
съхранение и реализация на селскостопанска про-
дукция, промишлени стоки и предмети на бита, 
рекламна и туристическа дейност, строителство, 
наемодателна дейност, хотелиерска дейност, дей-
ности в областта на компютърните технологии, 
както и всякаква друга незабранена със закон 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Алкан Мюмюн Салим, Серкан 
Шентюрк, Ердинч Акчай и Мехмед Юзджан и се 
управлява и представлява от управителя Алкан 
Мюмюн Салим.
9735

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регстрира с ре-
шение № 1262 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 608/2004 
промени за „Георгиева“ – ЕООД: вписва зали-
чаване на вписания предмет на дейност; вписва 
нов предмет на дейност: търтовия на дребно 
с лекарствени продукти; вписва изменение на 
учредителния акт.
9736

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 192а, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 1208 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 53/89 вписа 
промени за „Устра – холдинг“ – АД: увелича-
ва капитала на дружеството от 194 089 лв. на 
356 849 лв. чрез издаване на нови 162 760 обик-
новени безналични поименни акции с право на 
глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв.; 
вписа изменение на устава.
9737

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ ре-
гистрира с решение № 1257 от 28.XII.2007 г. по ф.д. 
№ 407/99 промени за „Карлък – 99“ – ООД: дено-
минира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. 
на 5000 лв.; вписва Митко Емилов Митев като 
съдружник в дружеството и прекратява членството 
на Ахмед Сюлейман Хаджихюсеин като съдруж-
ник в дружеството; освобождава Ахмед Сюлейман 
Хаджихюсеин като управител и вписва Митко 
Емилов Митев като управител на дружеството.
9738

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение 
№ 70 от 3.VII.2007 г. допуска прилагането в тър-
говския регистър по ф.д. № 732/99 на проверения 
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на 
„Ковег“ – АД.
9739

Кърджалийският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1258 от 
28.XII.2007 г. по ф.д. № 2293/91 вписа промени за 
„Хан Крум“ – АД: освобождава Адриян Петров 
Дойчинов като член на съвета на директорите 
и като изпълнителен директор на дружеството; 
вписва Мариана Николова Кирчева като член на 
съвета на директорите и изпълнителен директор; 

вписа изменение на устава; дружеството ще се 
управлява и представлява заедно и поотделно 
от изпълнителния директор Мариана Николова 
Кирчева и Румен Белчев Рачев.
9740

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1583 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 140/99 вписва в тър-
говския регистър промени за „3 С СОТ – Ло-
веч“ – ООД, Ловеч: заличава като съдружник 
„3 С СОТ“ – ООД; вписва като съдружник „3 С 
СОТ“ – АД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Лозенец“, ул. Сребърна 14 (рег. по 
ф.д. № 14257/2007); вписва нов дружествен дого-
вор, приет от общото събрание на дружеството, 
проведено на 11.ХІІ.2007 г.
9095

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1576 от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3105/90 вписва в търгов-
ския регистър промени за „АС гарант“ – ЕООД, 
Троян: вписва прехвърляне на 100 дяла от капитала 
на дружеството от Ефтим Стоянов Юручков на 
Пламен Евтимов Стоянов; заличава като едно-
личен собственик и управляващ Ефтим Стоянов 
Юручков; вписва като едноличен собственик на 
капитала Пламен Евтимов Стоянов; дружеството 
се управлява и представлява от Пламен Евтимов 
Стоянов; вписва нов учредителен акт, приет от 
едноличния собственик на 20.ХІІ.2007 г.
9096

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1604 от 
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 631/93 регистрира про-
мени за „Пътстрой“ – АД, Ловеч: заличава като 
едноличен собственик на капитала „Холдингово 
дружество Пътища“ – АД; вписва „Пътища и 
магистрали“ – АД (рег. по ф.д. № 19422/2007 
на СГС), ЕИК 175425023, като едноличен соб-
ственик на капитала на „Пътстрой“ – ЕАД; 
заличава като член на съвета на директорите 
Олег Станимиров Гурбалов; вписва като член на 
съвета на директорите Славчо Георгиев Марков; 
вписва съвет на директорите в състав: Орлин 
Георгиев Хаджиянков – председател, Славчо 
Георгиев Марков – зам.-председател и Пламен 
Темелакиев Иванов – изп. директор; дружеството 
се представлява от председателя на СД Орлин 
Георгиев Хаджиянков и от изп. директор Пламен 
Темелакиев Иванов заедно и поотделно.
9097

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1613 
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 710/2007 вписва в 
търговския регистър прехвърляне предприятието 
с фирма ЕТ „Прицел – Л – Ловеч – Георги Лю-
бенов“ от едноличния търговец Георги Стефанов 
Любенов като съвкупност от права, задължения 
и фактически отношения на Стефка Георгиева 
Бунарлиева и я вписва като едноличен търговец 
с фирма „Прицел – Л – Ловеч – Георги Любе-
нов – Стефка Бунарлиева“, Ловеч, ул. Инж. Петър 
Иванчев 3.
9098

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1537 от 
21.XII.2007 г. по ф.д. № 344/2007 вписва в търгов-
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
и чл. 14 от устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
явилите се членове.
2916

25. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Български информационен кон-
сорциум“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 28.04.2011 г. в 13 ч. в 
Плевен, бул. Дойран 79, Регионана библиотека 
„Христо Смирненски“, при следния дневен ред: 
1. промени в състава на управителния съвет; 2. 
отчет за дейността на управителния съвет през 
2010 г.; 3. приемане на годишен счетоводен отчет 
за 2010 г.; 4. приемане на бюджет за 2011 г.; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2815

81. – Управителният съвет на сдружение 
„Шахматен клуб – Рицар“ на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 28.04.2011 г. в 12 ч. в София 1309, район „Илин-
ден“, ж.к. Илинден, ул. Божурище, бл. 135, ап. 34, 
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад 
за дейността на „Шахматен клуб – Рицар“; 2. 
отчет за дейността на „Шахматен клуб – Рицар“; 
3. приемане на програма за дейността на „Шах-
матен клуб – Рицар“ за 2011 г.; 4. предложение, 
обсъждане и гласуване за вливане на сдружение 
„Шахматен клуб – Рицар“ в сдружение „Спортен 
клуб – Рицар“; 5. разни. На основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ в случай, че не бъде събран нужният 
кворум, общото събрание се отлага за 13 ч. и ще 
се проведе на същото място и при същия дневен 
ред, като ще се счита за законно.
2772

10. – Управителният съвет на Съвета на ев-
рейските жени в България, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно 
общо събрание на сдружението на 02.05.2011 г. 
в 18,30 ч. в София, бул. Стамболийски 50, зала 
„Класна стая – 2“, 5 ет., при следния дневен ред: 1. 
изслушване и приемане на годишния отчет на УС 
за дейността на сдружението през 2010 г.; проект 
за решение – ОС приема годишния отчет за дей-
ността на сдружението през 2010 г.; 2. приемане 
на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект 
за решение – ОС приема годишния финансов 
отчет за 2010 г.; 3. приемане на основни насоки и 
програма за дейността на сдружението за 2011 г.; 
проект за решение – ОС приема програма за 
основните насоки и дейността на сдружението за 
2011 г.; 4. приемане бюджета на сдружението за 
2011 г.; проект за решение – ОС приема бюджета 
на сдружението за 2011 г.; 5. избор на нов управи-
телен съвет с мандат 3 години и председател на 
управителния съвет с мандат 1 година; проект за 
решение – ОС избира нов председател на упра-
вителния съвет с мандат 1 година; 6. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще започне един час по-късно 
независимо от боря на присъстващите.
2845

Софийският градски съд на основание чл. 15, 
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 376, т. 12, р. Х, 
стр. 75, по ф.д. № 626/2010 политическа партия с 
наименование „Партия за хората от народа“ със 
седалище София и адрес: Столична община, район 
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 130 – 132, 
ет. 6, офис 9а, с цели, подробно описани в чл. 5 
от устава, приет на 11.07.2010 г. от учредителното 
събрание на партията, който е неразделна част 
от настоящото решение. Ръководни органи на 
партията са: централни: Конгрес и Политически 
съвет; областни: областно ръководство и област-
на конференция; общински: общински комитет, 
общо събрание на общинската организация; 
местни: общо събрание на местен политически 
клуб. Контролни органи на партията са: Висш 
контролно-ревизионен съвет (ВКРС); областен 
контролно-ревизионен съвет; общински кон-
тролно-ревизионен съвет. Вписва Политически 
съвет в състав от 11 членове: Петър Симеонов 
Ангелов – председател на Политическия съвет; 
Андрей Любомиров Георгиев – зам.-председа-
тел; Павел Михайлов Чернев – секретар; Тошко 
Илиев Трайков; Румен Руменов Димитров; Цено 
Младенов Тодоров; Никола Борисов Николов; 
Владимир Чавдаров Симеонов; Людмил Живков 
Стоянов; Иван Стефанов Купенов; Станислав 
Петров Йорданов. Вписва Висш контролно-
ревизионен съвет в състав от 7 членове: Веска 
Христова Начева – председател; Мирон Йорданов 
Йорданов; Любомир Георгиев Младенов; Диана 
Николова Стойчева-Гогева; Любица Пламенова 
Атанасова; Малин Христов Малинов; Благой 
Милчев Асенов. Партията се представлява от 
председателя Петър Симеонов Ангелов.
2877

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Асоциация на търговците на произведения на 
изкуството“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на 15.04.2011 г. 
в 11 ч. в София, Дом на културата „Средец“, ет. 2, 
при следния дневен ред: 1. приемане на Етичен 
кодекс на сдружение „Асоциация на търговците на 
произведения на изкуството“ и промени в устава; 
2. промяна в състава на УС и в представител-
ството на сдружение „Асоциация на търговците 
на произведения на изкуството“; 3. утвърждаване 
на решения на УС за приемане и изключване на 
членове на сдружение „Асоциация на търговците 
на произведения на изкуството“; 4. приемане на 
годишния отчет на УС на сдружението; 5. разни. 

ския регистър промени за „Перфект строй“ – ООД, 
Троян: вписва прехвърляне на дружествени дялове; 
заличава като съдружник и управител Петко Мит-
ков Пенков; вписва като едноличен собственик 
на капитала Петър Николаев Стоименов; вписва 
промяна в означението на дружеството от „Пер-
фект строй“ – ООД, на „Перфект строй“ – ЕООД; 
дружеството ще се управлява и представлява от 
Петър Николаев Стоименов; вписва нов учреди-
телен акт, приет на общо събрание на едноличния 
собственик на 13.XII.2007 г.
9118
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промени в устава на сдружението; 8. избор на 
главен национален координатор на сдружението; 
проект за решение – ОС избира главен национа-
лен координатор на сдружението; 9. определяне 
на размера на имуществената вноска за 2011 г.; 
проект за решение – ОС определя размера на 
имуществената вноска за 2011 г.; 10. приемане 
на платформа за развитие на сдружението през 
2011 г.; проект за решение – ОС приема плат-
форма за развитие на сдружението през 2011 г. 
Материалите по дневния ред са на разположение 
на всички членове в седалището на сдружението 
в София, ж.к. Бели брези, бл. 21, вх. А, ап. 38. 
Членовете на сдружението имат възможност да 
се запознаят с тях всеки работен ден от 9 до 18 ч. 
Поканват се всички членове да вземат участие 
лично или чрез писмено упълномощени от тях 
лица. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса 
на кворум събранието се отлага с един час и ще 
се проведе на същото място и при същия дневен 
ред и е законно независимо от броя на присъст-
ващите редовни членове.
2776

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Българо-турска асоциация за бизнес иници-
ативи“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете учредители 
на 8.05.2011 г. в 9 ч. на адрес: София, бул. Ро-
жен 48, ет. 19, ап. 93, при следния дневен ред: 1. 
вписване на промяна в адреса и седалището на 
управление; 2. приемане на нов устав с направе-
ните промени; 3. организационни. Присъствието 
е задължително.
2773

3. – Управителният съвет на Сдружение за 
сътрудничество и развитие „Надежда“ – София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на членовете учредители на сдружението на 
08.05.2011 г. в 9 ч. на адрес София, район „Красно 
село“, ж.к. Лагера, ул. Пиърс О’Махони 39 – 41, 
ет. 6, ап. 18, при следния дневен ред: 1. вземане 
на решение за избор на председател, секретар, 
протоколчик на събранието; 2. вземане на реше-
ние за прекратяване и ликвидация; 3. избор на 
ликвидатор; 4. срок на ликвидацията; 5. органи-
зационни. Присъствието е задължително.
2774

1. – Управителният съвет на сдружение „Деца 
с онкохематологични заболявания“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от ус-
тава на сдружението свиква общо събрание на 
8.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на СБАЛДОХЗ – Со-
фия, ул. Бяло море 8, при следния дневен ред: 
1. изслушване, дискусия и приемане отчета на 
управителния съвет за 2010 г.; 2. обсъждане и 
приемане на работен план за 2011 г.; 3. обсъждане 
и приемане на промени в устава на сдружението, 
включително и отпадане на задължението за 
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата 
за свикване на общо събрание; 4. приемане на 
нови членове; 5. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на 
сдружението събранието ще се проведе от 12 ч. на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от броя на явилите се делегати. Писмените мате-
риали, свързани с дневния ред, са предоставени 
на разположение при зам.-председателя на УС.
2869 

1. – Управителният съвет на Националното 
сдружение за здравна политика и мениджмънт, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 4.05.2011 г. в 14 ч. в зала № 8 
на УМБАЛ „Царица Йоанна“ при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на НСЗПМ през 2010 г.; 
2. финансов отчет за 2010 г.; 3. промяна в устава 
на сдружението; 4. избор на управителен съвет и 
председател на НСЗПМ. Поканват се членовете на 
НСЗПМ на общото събрание да участват в него-
вата работа. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2768

12. – Управителният съвет и председателят 
на управителния съвет на фондация „Самуел 
Поликар“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват 
общо събрание на фондацията на 5.05.2011 г. в 
10 ч. в Берлин, Германия, ул. Литенщрасе 105, 
а при липса на кворум – в 13 ч. същия ден, на 
същото място и при същия дневен ред, а именно: 
1. вземане на решение за прекратяване дейността 
на фондацията и обявяването є в ликвидация 
поради неизвършване на каквато и да е дейност 
от учредяването є; проект за решение – ОС 
приема предложението на управителния съвет за 
прекратяване дейността на фондацията и обявя-
ването є в ликвидация; 2. избор на ликвидатор; 
проект за решение – ОС избира за ликвидатор 
председателя на управителния съвет Пенка На-
чкова; 3. приемане на всички баланси и отчети 
до момента, включително за 2010 г., на фонда-
цията; проект за решение – ОС приема всички 
досегашни годишни счетоводни отчети и баланси; 
4. освобождаване на членовете на управителния 
съвет от отговорност; проект за решение – ОС 
освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния съвет; 5. разни.
2847

7. – Управителният съвет на сдружение „Фиат 
форум България“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание 
на членовете на сдружението на 7.05.2011 г. в 10 ч. 
в София, бул. Ал. Стамболийски 205, тяло Б, ет. 
2, при следния дневен ред: 1. приемане и изключ-
ване на членове; проект за решение – ОС приема 
нови и изключва стари членове на сдружението; 
2. отчет за дейността на сдружението през 2010 г., 
приемане на годишните счетоводни отчети на 
сдружението; проект за решение – ОС приема 
отчета за дейността на сдружението и годишния 
счетоводен отчет за 2010 г.; 3. освобождаване от 
длъжност на членовете на управителния съвет 
и председателя на сдружението; проект за реше-
ние – ОС освобождава от длъжност членове на 
управителния съвет и председателя на сдруже-
нието; 4. избор на нови членове на управителния 
съвет и председател на сдружението; проект за 
решение – ОС избира нови членове на управи-
телния съвет и председател на сдружението; 5. 
освобождаване от отговорност на членовете на 
управителния съвет и председателя за дейността 
им до 7.05.2011 г.; проект за решение – ОС осво-
бождава от отговорност членове на управителния 
съвет и председателя за дейността им до 7.05.2011 г.; 
6. приемане на нов бюджет на сдружението за 
2011 г.; проект за решение – ОС приема нов бю-
джет на сдружението за 2011 г.; 7. промени в устава 
на сдружението; проект за решение – ОС приема 
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8. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Джордж Маршал клуб – Бъл-
гария“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на членовете на 
сдружението на 10.05.2011 г. в 18 ч. в Централния 
военен клуб – София, бул. Цар Освободител 7, при 
следния дневен ред: 1. доклад на управителния 
съвет за дейността на сдружението; 2. избор на 
нов управителен съвет; 3. приемане на програма 
за дейността на сдружението; 4. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
2903

5. – Управителният съвет на сдружение 
„Българско дружество по неврология“, София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 21.V.2011 г. в 17 ч. в к.к. Боровец, хотел 
„Самоков“, при следния дневен ред: 1. приемане 
на отчет за дейността и финансов отчет на сдру-
жението; 2. избор на ръководство; 3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. при 
същия дневен ред.
2833

18. – Управителят на фондация „Деца на Бъл-
гарската армия“ – София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква заседание на Контролния съвет 
на фондацията на 26.05.2011 г. в 10 ч. в седали-
щето є в София, бул. Тотлебен 34, зала 19, при 
следния дневен ред: 1. промяна на учредителния 
акт; 2. избор на управителен съвет; 3. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при 
същия дневен ред.
2899

10. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Център за личностно развитие 
и реализация „Златен ключ“, Бургас, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
11.05.2011 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Пробуда 74, ет. 1, 
ап. ляв, при следния дневен ред: 1. освобождаване 
на членове на управителния съвет на сдружени-
ето; 2. избор на нови членове на управителния 
съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за 
личностно развитие и реализация „Златен ключ“; 
3. промяна на устава на сдружение с нестопанска 
цел „Център за личностно развитие и реализация 
„Златен ключ“. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден един час по-късно, на същото място и при 
същия дневен ред.
2870

2. – Съветът на настоятелите на сдружение с 
нестопанска цел „Училищно настоятелство – Ан-
тон Страшимиров“, Бургас, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание 
на 18.05.2011 г. в 18 ч. в сградата на ОУ „Антон 
Страшимиров“, Бургас, ж.к. Славейков, при 
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на 
сдружението за 2007 – 2010 г.; 2. освобождаване 
и приемане на членове на настоятелството; 3. 
освобождаване на членовете на съвета на на-
стоятелите; 4. избор на нови членове на съвета 
на настоятелите; 5. разни. При липса на кворум 

на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
2813

9. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел в частна полза „ВИП І“, Варна, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 15.05.2011 г. в 10 ч. в офиса на сдружението 
във Варна, кв. Михайл Иванов 53, вх. Б, ет. 9, 
ап. 71, при следния дневен ред: 1. прекратяване 
дейността на сдружението и обявяването му в 
ликвидация; проект за решение – ОС прекратява 
дейността на сдружението и го обявява в ликви-
дация; 2. определяне срок за ликвидация; проект 
за решение – ОС определя срок за ликвидация; 
3. избор на ликвидатор; проект за решение – ОС 
избира ликвидатор.
2874

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Яхт-клуб „Кап. Г. Георги-
ев – Порт Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на 15.05.2011 г. в 
10 ч. в сградата на яхт-клуба при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад на УС за 2010 г.; 2. 
доклад на контролния съвет; 3. освобождаване 
от отговорност УС и КС за изтеклия период; 4. 
обсъждане на предложения за промени в УС и 
вземане на решение; 5. избор на ново ръководство; 
6. приемане на нови членове и освобождаване 
на нередовни членове; 7. отчет на бюджета на 
сдружението за 2010 г.; 8. приемане на бюджет 
на сдружението за 2011 г.; 9. други. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе в 11 ч. независимо от броя 
на присъстващите членове.
2876 

10. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Дарк Уориърс МС“, Велико 
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
редовно общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 25.04.2011 г. в 18 ч. във Велико Търново, 
ул. Христо Иванов – Войводата № 10, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 
2. отчет за финансовото състояние на сдружението 
и приемане на бюджет на сдружението; 3. вземане 
на решение за освобождаване от отговорност на 
членовете на УС за дейността им през 2009 г.; 
4. вземане на решение за промяна на наимено-
ванието на сдружението; 5. вземане на решение 
за изменение и допълнение на устава на сдруже-
нието; 6. други. Материалите по дневния ред на 
събранието се намират на адреса на управление 
на сдружението всеки работен ден от 9 до 14 ч. 
Поканват се всички членове на сдружението да 
присъстват. При липса на кворум общото събрание 
ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ 
от 19 ч. на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на явилите се членове.
2781

1. – Управителният съвет на ТД „Хеброс“, 
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо отчетно събрание на членовете 
на 13.05.2011 г. в 18 ч. в туристическа спалня, 
„Габера“ – парк „П. Пенев“, Димитровград, при 
следния дневен ресд: 1. отчет за дейността на УС 
на ТД „Хеброс“ – 2010 г.; 2. отчет на инспектората 
на ТД „Хеброс“ – 2010 г.; 3. приемане бюджет на 
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ТД „Хеброс“ – 2011 г.; 4. приемане на решение 
за размера на встъпителна вноска за 2011 г. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе в 19 ч., на същото 
място и при същия дневен ред.
2900 

Ирина Калчева Карагьозова – ликвидатор на 
„Родопа Елхово“ – АД, в ликвидация, Елхово, на 
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 
акционерите на 16.05.2011 г. в 17 ч. в седалище-
то на дружеството в бившата административна 
сграда в Елхово, шосето за с. Изгрев, при следния 
дневен ред: 1. вземане на решение за заличаване 
на дружеството на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ; 2. 
освобождаване на ликвидатора от отговорност 
на основание чл. 270, ал. 2 ТЗ.
2822

10. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“, Козлодуй, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 04.05.2011 г. в 
17 ч. в сградата на училището при следния дневен 
ред: 1. отчетен доклад за дейността на съвета на на-
стоятелите за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; 
2. приемане план за дейността за 2011 г.; 3. избор 
на членове на съвета на настоятелите; 4. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2846

7. – Управителният съвет на сдружение с нес-
топанска цел „Ложа Перперикон 8“, Кърджали, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от 
устава свиква общо събрание на членовете на 
24.04.2011 г. в 18 ч. в Кърджали, бул. България 103, 
вх. Б, при следния дневен ред: 1. годишен отчет за 
дейността на „Ложа Перперикон 8“ през 2010 г.; 
2. годишен финансов отчет на „Ложа Перперикон 
8“ за 2010 г.; 3. приемане на план за работа и 
бюджет на „Ложа Перперикон 8“ през 2011 г.; 4. 
приемане на промяна на чл. 18, ал. 3 от устава 
на основание чл. 20, т. 1 от устава; 5. избор на 
председател и членове на комисията по Братски 
съд; 6. избор на председател и членове на правната 
комисия. Писмените материали по дневен ред са 
на разположение на членовете в деловодството 
на сдружението на адреса на управление от 9 до 
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени 
при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват членовете, или техни представители с 
нотариално заверени пълномощни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе в 19 ч. на същото място и при 
същия дневен ред, колкото и членове да се явят, 
съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от устава 
на сдружението.
2819

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Инициатива „Обща памет“, Кърджали, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 12.05.2011 г. в 15,30 ч. на адрес: Кърджали, 
бул. България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 
1. приемане на отчет за дейността и бюджет на 
сдружението; 2. промяна на адреса на управление 
на сдружението; 3. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението или упълномощени от 
тях лица да се явят на събранието. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 

ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
броя на присъстващите членове.
2875

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Лайънс клуб“, Кърджали, на 
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 2.05.2011 г. в 17,30 ч. в Кърджали, 
бул. България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на сдружението; 2. освобожда-
ване на управителния съвет поради изтичане на 
мандата му; 3. избор на нов управителен съвет; 
4. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при 
същия дневен ред.
2766

22. – Управителният съвет на СЛРД „Со-
кол“, гр. Кубрат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо годишно събрание на сдружението 
на 13.05.2011 г. в 16 ч. в малкия салон на ОНЧ 
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кубрат, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на 
сдружението през 2010 г.; 2. отчет за дейността 
на КС през 2010 г.; 3. приемане на бюджета на 
сдружението за 2011 г.; 4. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе в 17 ч. на същото място.
2823

5. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел – футболен клуб „Обори-
ще – Панагюрище“, Панагюрище, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно 
събрание на членовете на 10.05.2011 г. в 17 ч. в 
Панагюрище, стадион „Орчо войвода“, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния 
съвет на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на 
финансов отчет за 2010 г.; 3. освобождаване от 
отговорност на управителния съвет на сдруже-
нието за дейността му за 2010 г.; 4. приемане на 
бюджет за 2011 г.; 5. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да присъстват лично 
или чрез упълномощени лица. Материалите за 
провеждането на събранието са на разположе-
ние на членовете в офиса на сдружението всеки 
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
2775

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Карп фишинг клуб „Лидер“, 
Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 9.05.2011 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Георги 
Мамарчев 33, при следния дневен ред: 1. промени 
в състава на управителния съвет на сдружението; 
2. намаляване размера на месечния членски внос; 
3. освобождаване на членове на сдружението; 4. 
промени в устава на сдружението относно реда 
за свикване на общо събрание; 5. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
2901

15. – Управителният съвет на „Училищно нас-
тоятелство при НУ „Христо Ботев“, Пловдив, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на сдружението на 12.05.2011 г. в 
18 ч. на адрес: Пловдив, ул. Зайчар 7, при следния 
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дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружени-
ето за 2010 г.; 2. освобождаване на членове от 
УС и КС на сдружението и избиране на нови; 
3. приемане и освобождаване на членовете на 
сдружението. В случай че в обявения час няма 
кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание-
то ще се проведе един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред при условията на 
спадащ кворум.
2871

1. – Управителният съвет на Съюза на уче-
ните – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на пълномощниците на 09.05.2011 г. 
в 18 ч. в зала 1 в сградата на съюза, ул. Константин 
Иречек 16, Русе, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на СУ – Русе, през третата година 
от мандата; 2. приемане на годишния счетоводен 
отчет; проект за решение – ОС приема отчета; 
3. доклад на председателя на контролния съвет; 
проект за решение – ОС приема доклада; 4. опре-
деляне размера на членския внос за 2011 г.; проект 
за решение – ОС утвърждава предложения размер 
на членския внос; 5. приемане бюджета за 2011 г.; 
проект за решение – ОС приема бюджета. 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 и може да 
се проведе, ако присъстват не по-малко от 1/3 от 
членовете му. Материалите за събранието са на 
разположение на пълномощниците 15 дни преди 
събранието при членовете на ръководството.
2767

2. – Управителният съвет на Клуб по йога 
„ОМ“ – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
чл. 22 от устава на клуба свиква общо събрание 
на клуба на 03.05.2011 г. в 19 ч. на адреса на 
седалището и управлението му – Сливен; кв. 
Д. Груев, бл. 11, вх. Г, ап. 9, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. финансов 
отчет; 3. предложения за промени в устава; 4. 
избор на управителен съвет; 5. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе в 20 ч. на същото място и 
при същия дневен ред.
2821

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Бизнес център Харманли“ – Харманли, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 29.04.2011 г. в 18 ч. в офиса на сдружението в 
Харманли, ул. Петко Каравелов 4, при следния 
дневен ред: 1. отчет на сдружението за дейността 
през 2010 г.; 2. освобождаване на управителния 
съвет от отговорност; 3. промени в устава на 
сдружението; 4. приемане и освобождаване на 
членове на сдружението; 5. приемане на работен 
план и бюджет на сдружението за 2011 г.; 6. разни. 
Поканват се всички членове на „Бизнес център 
Харманли“ да участват в общото събрание.
2814

2. – Управителният съвет на „Танцова орга-
низация „Тангра“ за изкуство, култура, спорт 
и образование“, Хасково, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.04.2011 г. 
в 10 ч. в сградата на клуба – Хасково, бул. Бъл-
гария 41, при следния дневен ред: 1. промяна 
на наименованието на сдружението; 2. избор на 
нов управителен съвет и председател на УС; 3. 
промяна на вида на сдружението от юридическо 
лице в частна полза в юридическо лице в общес-
твенополезна дейност; 4. приемане на нов устав 
съобразно направените промени. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
2820

3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
по спортно ориентиране „Феерия“, Ямбол, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на сдружението на 29.04.2011 г. в 17,30 ч. в залата 
на Градския стадион – кабинет „Ориентиране“, 
Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет на КСО 
„Феерия“, Ямбол; 2. приемане на промени в устава 
на сдружението; 3. промяна наименованието на 
сдружението; 4. избор на ръководни органи; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия 
дневен ред.
2902

1. – Управителният съвет на СНЦ „ФК Локо-
мотив – Самуил“, с. Самуил, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
сдружението на 07.05.2011 г. в 10 ч. в с. Самуил, 
област Разград, ул. Паркова 1, при следния дневен 
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността 
му през 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за 
дейността му през 2010 г.; 3. приемане на отчети-
те на УС и КС и освобождаване от отговорност 
членовете им; 4. приемане и освобождаване на 
членове на сдружението; 5. избор на нов управи-
телен и контролен съвет; 6. изменение и допъл-
нение на устава на сдружението; 7. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе в 11 ч. на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
наличния кворум. Регистрацията на членовете 
на сдружението за участие в общото събрание 
ще започне един час преди общото събрание. За 
регистрацията си членовете трябва да представят 
документ за самоличност.
2812

Юлиан Валентинов Трифонов – ликвидатор на 
сдружение с нестопанска цел „Център по айкидо 
„Георги Иванов“, Варна, в ликвидация по ф. д. 
№ 242/1998, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ 
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдру-
жението да предявят вземанията си в 6-месечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2817


