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ИФъРъ news           ИФъРъ news  
Брой 2 от 31.05.2006 

Тънък, фин като върлина 
Броди като призрак блед 
Днеска десет пъти мина 
Предстоят му още пет 
Погледът му е тревожен 
в него лудост се чете. 
Без съмнение е образ сложен 
Двама трима са поне 

Представяме ви: ПОМЪТ  
Господин Добри Левичаров 
Длъжностна характерисктика: 
Да е верен! Да разнася призовките и повелите на учителя Лин 
Пън; Да лепи и къса (когато трябва) обяви, плакати и 
вестници; Да оправя имотите, наемателите и процентите; Да 
води сутрешната фисзарядка; Да инструктира шпионите на 
агениция “Раздвоен език”; 
Да води строевата подготовка в ИфъРъс 
Да е верен 

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
Чл. 4. Уставът* на Българската академия на науките урежда 
нейното устройство и управление, реда за създаване, 
преобразуване и закриване на научните институти и другите 
самостоятелни звена, както и други въпроси, свързани с 
предмета на дейността на академията. 
УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
Приет от Общото събрание на Българската академия на 
науките, обн., ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. ДВ. бр.33 от 
11 Април 2003г. 
Чл. 74. (2) Председателят, заместник-председателите, главният 
научен секретар, научните секретари и членовете на основния 
състав на Управителния съвет на БАН, директорите, 
заместник-директорите, помощник-директорите и научните 
секретари на постоянните научни звена и ръководителите на 
другите самостоятелни звена не могат да бъдат членове на 
управителни съвети на търговски дружества и други подобни, 
освен ако представляват съответните звена.  
*По-черничкото е от главниу редактур 
 

• Запувед: От утре всички крепустни да присъстват 
задължително на утринната физарядка.  

• Запувед: Всяка сряда от 15 часа в Големиу салон се 
провежда строева подготовка за сплотяване на 
колектива. Присъствието абсолютно задължително! 
Униформа – лятна по бели престилки с малка 
епруветка в горното джобче 

• Агенция “Раздвоен език” набира кадри. Защити 
отечеството, организацията и учителя ЛинПън. 
Присъедини се!! 

• Организацията търси да назначи за нуждите на 
Личния кабинет на ЛинПън маникюрист, педикюрист, 
коафьор и вътрешен дизайнер. Кратко работно време и 
атрактивно заплащане; 

                          
                       ЛИН И КО - ДОБРИ ЛЕВИЧАРОВ 

 
 

Обща информация 
Наименование ЛИН И КО - ДОБРИ ЛЕВИЧАРОВ 
БУЛСТАТ 831377377 

Вид ЕТ, търговец по ТЗ, неюридическо 
лице 

Активност развиващ дейност 
Съществуване безсрочно 
Адрес(и) седалище: БЪЛГАРИЯ гр.София, 

област София (столица), община 
Столична пощ. код: 1220 кв. 
НАДЕЖДА 1 бл. 140 вх.А ет.6 ап.17 
[ 1993-07-28 ]  

Комуникации телефон служебен 02/372088 [ 1993-
07-28 ]  

Документи за създаване: решение 1 от 1993-07-
28 по Ф.Д 19112 / 1993 
на Софийски градски съд вписано в 
парт. 54098 [ 1999-01-01 ]  

Дейност Търговско посредничество с 
разнообразни стоки 

 

Управляващи 

4705246406 ДОБРИ ТОДОРОВ ЛЕВИЧАРОВ - 
управляващ  

 

Собственици 
4705246406 ДОБРИ ТОДОРОВ ЛЕВИЧАРОВ 
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Неизвестен: Учителю ЛинПън, учителю чухти ли кво се 
говори за нашто момче Помът 
Учителят: А какво се говори глюпаво мое дете? 
Н: Казват учителю, че пенсионер бил. Що не сте 
назначил на негово място некое младо засукано девойче 
с големи бо..би. Та поне да радва очите. 
У: Е ма, че си глупаво същество бе! Младото то не 
слуша, не знае на кой господ да се кланя, многу му 
хвъркат гугутките, треба всеки ден в правиу път да го 
вкарваш 
Н: Ама светлейши учителю, позволете..той, Помът цял 
живот фуражка е носил, нема представа от финанси, от 
научни апарати, от закони. Абе едно младо икономистче 
що не взехме учителю? 
У: Ммм, да... ама има понятие от дисциплина. На нази 
дисциплина ни е нужна. Те, крепустните де, съвсем са се 
разхайтили. Отчет не дават, не питат разрешено ли е да 
пишат разните там проекти, могат ли да пътуват не питат 
ами бегат в странство! Говорят, че пари изкарвали и 
искат и да ги харчт на някакви си там прахчета и 
апаратчета. Дори не стават като ази минавам. Туй позор 
е. Анархизъм! Кво Френска революция ли шъ правим. Не 
еееее. Ред требва, на ред и дисциплина да се научат. Да 
видят кой дава хлебът! То Помчето при бай Добри 
Джуров се е учило. Ще ги вкара всички във вернию път. 
Нема да гукнат 
Н: Ваше сиятелство, вие сте винаги гениален, от вази 
мъдроста струи като светлина, но нашто момче не можи 
един договор за наем да направи, то и със физарядката 
сутрин не може да се справи 
У: Цял живот те уча, а все тъпо ще си останеш шпионче 
мое. Не може договорче ли да спретне. Ама я вижа само 
как няколко фирмички върти. И договорчетата ще 
удурдиса и процентчето ше иде където требва. Помчето 
то знае кой давъ хлебъ 
Н: Узъссс Пресветлейши ама то Помът не може фирми 
да има. В Устава така пише 
У: Хайде пак сега глупчо. Нали е верно куче. Уставът, 
кой го бръсне за слива. Да знаеш – Устават това съм ази! 

                                                            САЛВЕ 97 
 

Обща информация 

Наименование САЛВЕ 97 

БУЛСТАТ 121474065 

Вид ООД, търговец по ТЗ, юридическо лице 

Активност развиващ дейност 

Съществуване безсрочно 

Адрес(и) седалище: БЪЛГАРИЯ гр.София, област София 
(столица), община Столична пощ. код: 1220 кв. 
НАДЕЖДА бл. 140 вх.А ет.6 ап.17 [ 1997-08-26 ]  

Адрес(и) кореспонденция: БЪЛГАРИЯ гр.София, област 
София (столица), община Столична пощ. код: 1000 
ул. ГУРГУЛЯТ № 10 [ 1999-07-28 ]  

Адрес(и) местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ 
гр.София, област София (столица), община 
Столична пощ. код: 1000 ул. ГУРГУЛЯТ № 10 [ 
1999-07-28 ]  

Адрес(и) седалище: БЪЛГАРИЯ гр.София, област София 
(столица), община Столична пощ. код: 1220 кв. 
НАДЕЖДА бл. 140 вх.А ет.6 ап.17 [ 2006-03-07 ]  

Адрес(и) кореспонденция: БЪЛГАРИЯ гр.София, област 
София (столица), община Столична пощ. код: 1000 
ул. ГУРГУЛЯТ № 10 [ 2006-03-07 ]  

Адрес(и) местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ 
гр.София, област София (столица), община 
Столична пощ. код: 1000 ул. ГУРГУЛЯТ № 10 [ 
2006-03-07 ]  

Комуникации телефон служебен 02/372088 [ 1997-08-26 ]  
телефон служебен 9804843 [ 2006-03-07 ]  
електронна поща служебен reginacon@yahoo.com [ 
2006-03-07 ]  

Документи за създаване: решение 1 от 1997-08-26 по Ф.Д 
11260 / 1997 
на Софийски градски съд вписано в парт. 42586 [ 
1999-01-01 ]  

Документи за промяна: заявление 0 от 2006-03-07 по Ф.Д 
11260 / 1997 
на "САЛВЕ 97" ООД вписано в парт. [ 2006-03-07 
]  

Документи за промяна: решение 2 от 1999-07-28 по Ф.Д 11260 
/ 1997 
на Софийски градски съд вписано в парт. 42586 [ 
2006-03-08 ]  

Дейност Проучване на пазари и изследване на 
общественото мнение 

Капитал 50000.0 лв.стар курс 1997-08-26  

Капитал 5000.0 лв.нов курс 1999-07-28  

 

Управляващи 

5008236394 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МИТЕВА-
ЛЕВИЧАРОВА - управляващ BGR 

 

Собственици 

7503266438 МАРИЯ ДОБРЕВА ЛЕВИЧАРОВА 20.0% BGR

5008236394 ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МИТЕВА-
ЛЕВИЧАРОВА 30.0% BGR

7709286418 АННА ДОБРЕВА ЛЕВИЧАРОВА 20.0% BGR

4705246406 ДОБРИ ТОДОРОВ ЛЕВИЧАРОВ 30.0% BGR
 

  

 


